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লাআখু আাম আবনে তাআমময়্যা (র) কতকৃ ন্তনরর বযামি ও তানের প্রমতকার ম্পমকিত মকছু মখমের 

একমি ংকমত মকতাব, যা অবু রুমাআলা আংমনল েুবাে কনর Diseases of the Hearts & Their Cures  

োনম একমি বআ মননব আংমল ভাার ানে পমরমিত উম্মনতর কানছ পপ ৌঁনছ মেনয়্নছে, পআ বআমি আংমল 

পেনক বাংায়্ েবুাে করা না বাংাভাী উম্মনতর কানছ পপ ৌঁনছ পেওয়্ার উনেনলয। 
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ফআটি প্রঙ্গে ংওরঙ্গওয টওঙ ুওথা 

 

ওর প্রংা এওভাত্র অল্লা’য চনয, ারাত  ারাভ ফটলিত হাও হল নফী (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয 

ঈয।  

টপ্রয় াঠও, হচঙ্গন যাঔুন হম, ন্তঙ্গযয টঘটওৎা ওযায চনয ভয়  টি ফযয় ওযা এফং এটিঙ্গও ফ ধযঙ্গণয ুস্থতা  

ফ া হথঙ্গও টফশুদ্ধ  টফত্র ওযায চনয দ্রুত গ্রয য়াআ এওচন ফযটিয চনয ফঙ্গঘঙ্গয় গুরুত্বূণি। ওাযন 

আরাঙ্গভ ন্তয এও ভান  ঈঁঘু ফস্থাঙ্গন টধটিত যঙ্গয়ঙ্গঙ। হওননা, যফ হতা ন্তঙ্গযয টদঙ্গওআ তাওান অয এটিআ র 

তাীদ, ইভান  আঔরাঙ্গয বাণ্ডায। 

অল্লা’য দৃটিঙ্গত হেিঙ্গত্বয ওাযঙ্গন ন্তঙ্গযয ফস্থানুাঙ্গয অভরভূ এওটি যটি হথঙ্গও স্বতন্ত্র, তাঙ্গদয ংঔযা ফা 

ধযঙ্গনয দ্বাযা স্বতন্ত্র নয়1 ফযং হগুঙ্গরা অহ্বানওাযীয টি, তায তযফাটদতা, আঔরা এফং হ হম টযভাঙ্গণ টনঙ্গচয ঈয 

অল্লাঙ্গও প্রাধানয হদয় হটিয ওাযঙ্গন স্বতন্ত্র। 
১
 

ন্তযআ টবটি কঠন ওঙ্গয, এটি র যীঙ্গযয ে- প্রতযঙ্গেয ভাটরও অয ে- প্রতযেভূ র এয সনয। ুতযাং, মঔন 

ভাটরও টযশুদ্ধ য় তঔন তায সনযযা টযশুদ্ধ য়, অয মঔন ভাটরও হনাংযা য় তঔন তায সনযযা হনাংযা য়।  

ভান অল্লা তা’অরা অর- াটপম আফঙ্গন ামায অর- অওারাটন (য.) এয আরঙ্গভয দ্বাযা অভাঙ্গদয ঈন্নটত াধন 

ওরুন, টতটন ফঙ্গরঙ্গঙন, ‚ন্তয র স্বতন্ত্র, ওাযন এটি যীঙ্গযয হনতা। হনতায টযশুদ্ধ য়ায ভাধযঙ্গভ তায ধীনস্তযা 

টযশুদ্ধ য়, অয তায টফওটৃত খিঙ্গর তাঙ্গদয টফওৃটত খঙ্গি।  

ুতযাং হ অল্লা হকারাভ, অটন মটদ অনায ন্তঙ্গযয টঘটওৎায আচ্ছা ওঙ্গযন তঙ্গফ এটি হতা অনায ঈযআ হম, 

অটন অল্লা’য টনওি অেয় ঘায়ায ফযাাঙ্গয তযটনি ঙ্গফন অয তায প্রটতআ অস্থা যাঔঙ্গফন, প্রঘুয টযভাঙ্গণ নপর 

ারাত অদায় ওযঙ্গফন, ঈঠঙ্গত- ফঙ্গত অল্লা’য অনুকতয ওযঙ্গফন, যাঙ্গত হরাঙ্গওযা মঔন খুটভঙ্গয় থাঙ্গও তঔন ারাত 

অদায় ওযঙ্গফন, অল্লা’য স্মযঙ্গণ হরঙ্গক হথঙ্গও অয হওফর ৎওভিীরঙ্গদয াঙ্গথ ফন্ুত্ব ওযায ভাধযঙ্গভ অনায ন্তযঙ্গও 

টঘটওৎা ওযঙ্গফন ...... এফং ফাযফায ওযুঅন টতরায়াত ওযঙ্গফন। অল্লা অভাঙ্গদযঙ্গও এয ফআ প্রদান ওরুন তায দ্বাযা 

ুস্থ থাওায চনয।‛ 

ুতযাং হ অভায ভুটরভ বাআঙ্গয়যা, এটি র ‘ন্তঙ্গযয ফযাটধ  এয টঘটওৎা’ টফলয় ম্পঙ্গওি ায়ঔুর আরাভ আফঙ্গন 

তায়টভয়যা’য এওটি টওতাফ। অটভ এটি তায পাতয়া’য ভঙ্গধয হঙ্গয়টঙ অয হদঔঙ্গত হরাভ হম এটি তায এওটি 

ঘভৎওায ওাচ, হমটিঙ্গত ঙ্গনও ঈওায যঙ্গয়ঙ্গঙ। ুতযাং হ ভুটরভযা, এআ গ্রন্থটি অনাঙ্গদয টপ্রয় ফন্ু  বাআঙ্গদয ভঙ্গধয 

দ্রুত টফতযন ওযািা অনাঙ্গদয ঈয, য়ঙ্গতা অল্লা তাঙ্গদয ন্তযঙ্গও টযশুদ্ধ ওঙ্গয টদঙ্গফন। অল্লা’য াাময প্রাথিনা 

ওযটঙ।  

-  আব্রাীভ টফন ‘অফদুল্লা অর- াটমটভ  

 

 



 

 

ংওরঙ্গওয বটূভওা 

 

ন্তঙ্গযয চীফনীটিয ঘাটফওাটঠ 

 

আফনুর ওাটয়যভ (য.) ফঙ্গরন, ‚ন্তঙ্গযয চীফনীটিয ঘাটফওাটঠ টনবিয ওঙ্গয ওুযঅঙ্গনয ঈয কবীযবাঙ্গফ টঘন্তাবাফনা 

ওযা, হকাঙ্গন অল্লা’য ম্মুঙ্গঔ নম্র থাওা এফং া ফচিন ওযায ঈয।‛ 
২
 

ভান অল্লা ফঙ্গরন, 

 

جَبَسٌن ٌِّ  ُِ ٌَْٕبُٖ ا١ٌََِْه  ثَُّشٚاِوزَبٌة أََٔض َش أٌُُٚٛ اْلَ  ١َذَّ ١ٌَِزََزوَّ َٚ  ِٗ ﴾٢ٌْٕجَبِة  آ٠َبرِ  

‚এও ওরযাণভয় টওতাফ, এটি অটভ হতাভায ঈয ফতীণি ওঙ্গযটঙ হমন এয অয়াতগুঙ্গরা টনঙ্গয় তাযা কবীযবাঙ্গফ 

টঘন্তাবাফনা ওঙ্গয এফং হফাধটিম্পন্ন ফযটিযা ঈঙ্গদ গ্রণ ওঙ্গয।‛ (ূযা হায়াদ, ৩৮ : ২৯) 

 

ুতযাং অল্লা অভাঙ্গদয চাটনঙ্গয় টদঙ্গরন হম টতটনআ এআ ভান ওযুঅন নাটমর ওঙ্গযঙ্গঙন মা টওনা এয ফাওয প্রওাঙ্গয 

ধাযায়, এয ঙ্গথি, অঙ্গদ- টনঙ্গলঙ্গধ এফং টনয়ভওানুন  টফটধটফধাঙ্গন টফত্র। এয নুগ্রগুঙ্গরায ভঙ্গধয এওটি র, হম 

ফযটি এআ টওতাঙ্গফয এওটি ব্দ টতরায়াত ওঙ্গয তঙ্গফ তায চনয যঙ্গয়ঙ্গঙ এওটি য়াফ অয এআ য়াফটি দগুণ 

ফৃটদ্ধ ায়1 হমভনটি ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ অত- টতযটভটম ওতৃও ফটণিত াটদঙ্গ, টতটন এটিঙ্গও াান াট ফঙ্গরঙ্গঙন।
৩   

এয নুগ্রগুঙ্গরায ভঙ্গধয এটি এওটি নুগ্র হম, হম ফযটি ওুযঅন ঙ্গে অয এয ঈয অভর ওঙ্গয, হ এআ দুটনয়াঙ্গত 

থভ্রি ঙ্গফ না অয যওাঙ্গর হওান দুঃঔ- দুদিায় টতত ঙ্গফ না, হমভনটি আফন অব্বা (যাঃ) এআ অয়াঙ্গতয 

তাপীঙ্গয ফঙ্গরঙ্গঙন –   

 

  ٰٝ ََل ٠َْشمَ َٚ  ًُّ َٞ فَََل ٠َِع َُ٘ذا ِٓ ارَّجََغ  َّ ًُ٘ذٜ فَ  ِّٟٕ ِِّ ب ٠َؤْر١ََُِّٕىُ  َِّ ِ ﴾ٖٕٔفَب  

‚…হম অভায থ নুযণ ওযঙ্গফ হ থভ্রি ঙ্গফ না অয দুঃঔ- ওঙ্গে টতত ঙ্গফ না।‛ (ূযা হতায়াা, ২০ : ১২৩) 

 

টফত্র ওুযঅঙ্গনয নুগ্রগুঙ্গরায ভঙ্গধয এটি নযতভ নুগ্র হম, হম ফযটি এয টক্ষা গ্রণ ওঙ্গয অয এয টক্ষা প্রদান 

ওঙ্গয, হ হেি ফযটিঙ্গদয ভঙ্গধয এওচন1 হমভনিা ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ অর- ফুঔাটযয াটদঙ্গ –  ‚হ ফযটি হতাভাঙ্গদয ভঙ্গধয 

হেি, হম ওুযঅন টঙ্গঔ অয এযয তা হঔায়।‛ 
৪
 



 

 

এটি ওযুঅঙ্গনয নুগ্রগুঙ্গরায ভঙ্গধয এওটি নুগ্র হম, এটি টফঘায টদফঙ্গ এয াথীঙ্গদয চনয াপায়াত (ুাটয) 

ওযঙ্গফ -  মাযা এটি টদঙ্গয় দুটনয়াঙ্গত অভর ওযঙ্গতা, হমভনিা চানা মায় আভাভ ভুটরভ ওতৃও তায াটঙ্গত ফটণিত দুঙ্গিা 

াটদ হথঙ্গও। 
৫
  

ভটভাটিত অল্লা অভাঙ্গদয চাটনঙ্গয় টদঙ্গয়ঙ্গঙন হম টতটন ওুযঅন ফতীণি ওঙ্গযঙ্গঙন হমন এয থিগুঙ্গরায অয অঙ্গদ-

টনঙ্গলধগুঙ্গরায ঈয এভনবাঙ্গফ প্রটতপরন খঙ্গি হম, ফযটি অল্লা’য অঙ্গদ ংক্রান্ত হওান অয়াঙ্গতয ম্মুঔীন ঙ্গর হআ 

অঙ্গদঙ্গয নুযণ ওযঙ্গফ এফং হওান টনঙ্গলধ ংক্রান্ত অয়াঙ্গতয ম্মুঔীন ঙ্গর হআ টনটলদ্ধ ওাচ ফচিন ওযঙ্গফ। 

এওআবাঙ্গফ, হওান ফযটি অল্লা’য যভত ংক্রান্ত অয়াঙ্গতয ম্মুঔীন ঙ্গর হ অল্লা’য হআ যভঙ্গতয চনয অা ওযঙ্গফ 

অয এটিয চনয দুয়া ওযঙ্গফ। াটস্ত দ্বাযা বয়প্রদিন ংক্রান্ত হওান অয়াঙ্গতয ম্মুঔীন ঙ্গর হআ াটস্তঙ্গও বয় ওযঙ্গফ অয 

অল্লা’য টনওি হটি হথঙ্গও অেয় প্রাথিনা ওযঙ্গফ। অয অল্লা’য প্রংা ংক্রান্ত অয়াঙ্গতয ম্মুঔীন ঙ্গর অল্লা’য 

প্রংা ওযঙ্গফ -  এগুঙ্গরা ওযায ভাধযঙ্গভ তায ইভান, আরভ, টদায়া  তাওয়া ফৃটদ্ধ াঙ্গফ। অল্লা তায ইভানদায 

ফান্দাঙ্গদয ফণিনায় ফঙ্গরঙ্গঙন, 

 

 َٛ ُْ ٠َزَ ِٙ ٰٝ َسثِّ َػٍَ َٚ بًٔب  َّ ُْ ا٠ِ ُٙ ُْ آ٠َبرُُٗ َصاَدْر ِٙ اَِرا ر١ٍَُِْذ َػ١ٍَْ َٚ  َْ ٍُٛ ﴾ٕوَّ  

‚অয মঔন তাঙ্গদয াভঙ্গন তায অয়াতগুঙ্গরা াঠ ওযা য় (তঔন) তাঙ্গদয ইভান ফৃটদ্ধ ায়।‛ (ূযা অনপার, ৮ : ২) 

 

ওযুঅঙ্গনয হ অয়াতগুঙ্গরাঙ্গত ফটণিত য়াদা  বয়প্রদিন, মা টওনা অা  বয় ওযায হপ্রযণা হদয় –  হগুঙ্গরায 

ওাযঙ্গনআ এভনটি খঙ্গি। ভান অল্লা ফঙ্গরন, 

 

َْ أَفَََل ٠َزََذثَّشُ  َٙب   ٚ ٰٝ لٍٍُُٛة أَْلفَبٌُ َْ َػٍَ َْ أَ ٌْمُْشآ ﴾ٕٗا  

‚ওযুঅন টনঙ্গয় টও তাযা কবীযবাঙ্গফ টঘন্তাবাফনা ওঙ্গয না, নাটও তাঙ্গদয ন্তয তারাফদ্ধ ?‛ (ূযা ভুাম্মাদ, ৪৭ : ২৪) 

 

ন্তযঙ্গও চীফনীটি হদয়ায ঈায়গুঙ্গরায ভঙ্গধয এওটি র হকাঙ্গন অল্লা’য প্রটত নম্র থাওা। হকাঙ্গন অল্লা’য প্রটত 

নম্র থাওায থি রঃ যাঙ্গতয হল তৃতীয়াং ফাটও থাওায ভয়িাঙ্গত মঔন অল্লা ফঙ্গঘঙ্গয় টনঙ্গঘয অভাঙ্গন হনঙ্গভ 

অঙ্গন তঔন দুয়া, আটস্তকপায (ক্ষভা প্রাথিনা ওযা), তাফা ওঙ্গয তায ওাঙ্গঙ টপঙ্গয মায়া, তায ক্ষ হথঙ্গও টফচয়  

চান্নাত রাঙ্গবয এফং হদামঔ হথঙ্গও অেয় ঘায়ায চনয দুয়া ওযায ভাধযঙ্গভ তায চনয অওাংঔা ওযা, হমভনিা ফটণিত 

ঙ্গয়ঙ্গঙ টনবিযঙ্গমাকয এআ াটদটিঙ্গত –   



 

 

‚অভাঙ্গদয যফ প্রঙ্গতযও যাঙ্গতয হল তৃতীয়াং ফটি থাওঙ্গত অভাঙ্গদয টনওিতভ অভাঙ্গন ফতযন ওঙ্গয ফরঙ্গত 

থাঙ্গওন, ‘এভন হও অঙ্গঙা হম অভায টনওি দুয়া ওযঙ্গফ? অটভ তায দুয়া ওফুর ওযঙ্গফা। এভন হও অঙ্গঙা হম অভায ওাঙ্গঙ 

ঘাঙ্গফ ? অটভ তাঙ্গও দান ওযঙ্গফা। এভন হও অঙ্গঙা হম তায গুনা ভাপ ঘাঙ্গফ ? অটভ তাঙ্গও ভাপ ওঙ্গয টদঙ্গফা।’ ‛ 
৬
 

এআ াটদটি যাঙ্গতয হল ংঙ্গ টওয়াভ ওযা, ারাত অদায় ওযা, দুয়া ওযা, অল্লা’য ওাঙ্গঙ ক্ষভা প্রাথিনা ওযা,  চান্নাত 

রাব  হদামঔ হথঙ্গও টনযািা হঘঙ্গয় দুয়া ওযা এফং দুটনয়া  অটঔযাঙ্গতয ওরযাঙ্গণয চনয দুয়া ওযায ফযাাঙ্গয ঈৎা 

হদয়। টনশ্চয়আ অল্লা অভাঙ্গদযঙ্গও দুয়া চনয অঙ্গদ টদঙ্গয়ঙ্গঙন অয হটিয চফাফ হদয়ায য়াদা ওঙ্গযঙ্গঙন, টতটন 

ওর ধযঙ্গনয ম্পূণিতা, ত্রুটি  বাফ হথঙ্গও ভুি, টতটন তায য়াদা বে ওঙ্গযন না।  

হম ভয়গুঙ্গরাঙ্গত দুয়ায চফাফ ায়া মাঙ্গফ তায ভঙ্গধয এওটি র যাঙ্গতয হল ং, অয এটি র অল্লা’য এওটি 

নুগ্র মা অল্লা মাঙ্গও আচ্ছা তাঙ্গও দান ওঙ্গযন, এফং অল্লা হতা ভা নুগ্র  ঈদাযতায ভাটরও।  

অয ন্তযঙ্গও চীফনীটি হদয়ায এওটি ঈায় র া ফচিন ওযা, ওাযন া ন্তযঙ্গও তযা ওঙ্গয, হমভনটি এওটি 

াটদঙ্গ ফরা ঙ্গয়ঙ্গঙ –  

ফান্দা মঔন এওটি া ওাচ ওঙ্গয তঔন তায ন্তঙ্গযয ঈয এওটি ওাঙ্গরা দাক অটফবূিত য়1 মটদ হ ক্ষভা প্রাথিনা ওঙ্গয 

তঙ্গফ হআ ওাঙ্গরা দাকটি াটযত য়, অয মটদ াওাঙ্গচ টপঙ্গয মায় তঙ্গফ হআ ওাঙ্গরা দাকটি ফৃটদ্ধ হঙ্গত থাঙ্গও 

মতক্ষণ মিন্ত না তায ন্তয ওাঙ্গরা ঙ্গয় মায়, এটিআ র َْسا  হমটিয ফযাাঙ্গয অল্লা ফঙ্গরন, 

 

 ۜ ًْ َْ َوَلَّ ۖ ثَ َْ  َسا ب َوبُٔٛا ٠َْىِغجُٛ َِّ  ُِٙ ٰٝ لٍُُٛثِ ﴾َٗٔػٍَ  

‚না, তঙ্গফ তাঙ্গদয ন্তযগুঙ্গরায ঈয াঙ্গয অফযণ ঙ্গে হকঙ্গঙ, মা তাযা চিন ওযঙ্গতা।‛ (ূযা ভুতাপটপটপন, ৮৩ 

: ১৪) 
৭ 

 

ওটফ ফঙ্গরন, 

‚অটভ হদঔঙ্গত হরাভ হম াগুঙ্গরা ন্তযগুঙ্গরাঙ্গও ওযঙ্গঙ তযা, 

তাঙ্গদয অটিয ওাযঙ্গন টদঙ্গচ্ছ ওরঙ্গেয চন্ম, 

অয াগুঙ্গরা ফচিন ওযায ভাঙ্গছআ টনবিয ওঙ্গয তায চীফন, 

এফং অনায অত্মায চনয এটিআ ঈিভ হম অটন এঙ্গও ফাঁটঘঙ্গয় যাঔঙ্গফন।‛ 
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াআঔরু আরাভ আফঙ্গন তাআটভয়যা (.য) 
৮
 

 

‚ অভায ওথা টদঙ্গয় অটভ তায ফযাাঙ্গয মত না ফণিনা ওযঙ্গত াযঙ্গফা থফা অভায ওরভ টদঙ্গয় টতটন হম ওত প্রঔযাত 

ফযটি টঙঙ্গরন তা হরাওঙ্গদযঙ্গও দৃটি অওলিণ ওযঙ্গত াযঙ্গফা, টতটন তায হঘঙ্গয় ভান। তায চীফন, তায ঞানান, তায 

দুঃঔ- দুদিা এফং এও স্থান হথঙ্গও নয স্থাঙ্গন তায পযগুঙ্গরা ফআঙ্গয়য টফার দুঙ্গিা ঔন্ড ণূি ওঙ্গয টদঙ্গফ। ‛ 

-  আভাভ অম- মাাটফ (য.) 

 

তায নাভ, চন্ম  ফংটযঘয়ঃ 

টতটন ঙ্গরন তাটওঈটিন অফুর ‘অব্বা অভাদ আফঙ্গন ায়ঔ টাফুটিন অফদুর াটরভ আফঙ্গন অফুর ওাটভ আফঙ্গন 

তাআটভয়যা অর- াযযাটন। টতটন ৬৬১ টচটয ঙ্গনয ১০আ / ১২আ যটফঈর অঈয়ার ভাঙ্গ ঈিয আযাঙ্গওয াযযাঙ্গন 

এও আরভী খযানায টযফাঙ্গয চন্মগ্রণ ওঙ্গযটঙঙ্গরন। তায টতা অফদুর াটরভ আফঙ্গন তাআটভয়যা তায নাভ যাঙ্গঔন 

অভাদ তাটওঈটিন, ফে ঙ্গর টতটন অফুর অব্বা ডাও নাভ যাঙ্গঔন। টওন্তু ঔানদানী ঈাটধ ‘আফঙ্গন তাআটভয়যা’ 

ফটওঙুঙ্গও ঙাটেঙ্গয় মায় অয এ নাঙ্গভআ টতটন টযটঘটত রাব ওঙ্গযন। 

তায টযফাঙ্গযয ঘতুথি ুরুল তায যদাদা ভুাম্মাদ আফনুর টঔটময হথঙ্গওআ টযফাযটি তাআটভয়যা টযফায টঙ্গঙ্গফ 

টযটঘত য়। ভুাম্মাদ আফনুর টঔটমঙ্গযয ভাঙ্গয়য নাভ টঙর তাআটভয়যা, টতটন টঙঙ্গরন াধাযণ ফাগ্মী। ফাগ্মীতায় তায 

াধাযণ ঔযাটত টওঙুটদঙ্গনয ভঙ্গধযআ টযফাযটিঙ্গও তাআটভয়যা টযফায নাঙ্গভ ফিত্র টযটঘত ওঙ্গয। 

তায দাদা ভাচদুটিন আফঙ্গন তাআটভয়যা হআ ভঙ্গয় াম্বরী ভামাঙ্গফয হেি অটরভঙ্গদয ভঙ্গধয কণয ঙ্গতন, হওঈ হওঈ 

তাঙ্গও ভুচতাটদ টঙ্গঙ্গফ ঈঙ্গল্লঔ ওঙ্গযন। টতটন ভুনতাওা অর- অঔফায নাভও টফঔযাত টওতাফ যঘনা ওঙ্গযন। যফতিীঙ্গত 

ত্রঙ্গয়াদ টচটয ঙ্গনয হেি অটরভ  ভুাটি আভাভ াওাটন ‘নাআরুর অতায’ নাঙ্গভ এআ টওতাঙ্গফয ফায ঔঙ্গন্ডয 

ফযাঔযাগ্রন্থ যঘনা ওঙ্গয টওতাফটিয কবীযতা  হেিত্ব ুপ্রটতটিত ওঙ্গযন।  

তায টতা টাফুটিন অফদুর াটরভ আফঙ্গন তাআটভয়যা এওচন হেি অটরভ, ভুাটি  াম্বটর টপওা াস্ত্রটফদ 

টঙঙ্গরন। টযান হথঙ্গও দাঙ্গভঙ্গও ঘঙ্গর অায যযআ টতটন দাঙ্গভঙ্গওয চাঙ্গভ ঈভুটফঙ্গত দযঙ্গয টরটরা ঘারু ওঙ্গযন। 

দাঙ্গভঙ্গওয এ হওন্নীয় ভটচদটি টঙর হদঙ্গয হেি ঈরাভা, পওী  ভুাটিকঙ্গণয হওন্নস্থর। ওাঙ্গচআ হঔানওায হেি 

অটরভঙ্গদয ঈটস্থটতঙ্গত দয হদয়া ঘাটিঔাটন ওথা টঙর না। তায দযঙ্গয সফটিয টঙর এআ হম, টতটন ম্পূণি 

স্মৃটতটিয ঈয টনবিয ওঙ্গয ফে ফে টওতাঙ্গফয ফযাত টদঙ্গয় দয ওঙ্গয হমঙ্গতন, াভঙ্গন হওান টওতাফআ থাওঙ্গতা না। 

দাঙ্গভঙ্গওয দারুর াটদ অটওটযয়ায় তাঙ্গও াটদ  াম্বটর টপওঙ্গয ঈয টক্ষা হদয়ায দাটয়ত্ব প্রদান ওযা য়। 

 

 

 



 

 

তায টক্ষওঃ 

আফঙ্গন তাআটভয়যা তায টতা এফং ঙ্গনও প্রঔযাত অটরভ হথঙ্গও দ্বীন টক্ষা রাব ওঙ্গযন। টতটন দুআ’য হফী অটরভ  

অটরভা হথঙ্গও দ্বীঙ্গনয আরভ াটর ওঙ্গযন। তাঙ্গদয ভঙ্গধয ওঙ্গয়ওচন অটরভ  অটরভা ঙ্গরন –  অফু অর- অব্বা 

অভাদ আফঙ্গন অফদুদ দা’আভ অর- ভাওদাট, অফু নায অব্দুর- অটমম আফঙ্গন অব্দুর- ভুন’আভ, অফু ভুাম্মাদ 

আভা’আর আফঙ্গন আব্রাটটভ তানুটঔ, টত অদ- দায টফনঙ্গত অফদু ারাভ আফঙ্গন তাআটভয়যা, অভাদ আফঙ্গন অভাদ 

অ াটপ’আ, াযপুটিন অর- ভাওদাট প্রভুঔ। 

আফঙ্গন তাআটভয়যা’য টতা তাঙ্গও াত ফঙয ফয়ঙ্গ দাঙ্গভঙ্গে টনঙ্গয় মায়ায পঙ্গর তায হৌবাকয য় হেি অটরভঙ্গদযঙ্গদয 

ংস্পঙ্গি হথঙ্গও আরভ াটর ওযায। টতটন ওঔঙ্গনা ওঔঙ্গনা এওটি অয়াঙ্গতয থি নুধাফঙ্গনয চনয এওটিয হফী 

তাপীয ধযয়ন ওযঙ্গতন। টতটন শুধুভাত্র তাপীয টওতাফ াঙ্গঠয ভাধযঙ্গভআ টনঙ্গচয ঞানান স্পৃাঙ্গও অফদ্ধ ওঙ্গয যাঔঙ্গতন 

না, ফযং টতটন ভুপাটযঙ্গদয ওাঙ্গঙ ঘঙ্গর হমঙ্গতন অয তাঙ্গদয াঙ্গথ যাটয অঙ্গরাঘনা ওযঙ্গতন। টতটন টপও  

াটদঙ্গয ফে ফে অটরভঙ্গদয াঠঘঙ্গক্র টকঙ্গয় তাঙ্গদয ওাঙ হথঙ্গও আরভ চিন ওযঙ্গতন, এভনটও তাঙ্গদয াঙ্গথ টফতওি 

ওযঙ্গতন, থঘ টতটন তঔন মুফও টঙঙ্গরন। 

 

তায ঞানানকত ভমিাদাঃ 

আফঙ্গন তাআটভয়যা’য মুঙ্গক আরাভী ঞানান- টফঞানান এতিা টফস্তৃটত রাব ওঙ্গযটঙঙ্গরা এফং ওুযঅন  াটদাঙ্গস্ত্রয এঙ্গতা 

টফার  টফস্তৃত বাণ্ডায ংকৃীত ঙ্গয় টকঙ্গয়টঙঙ্গরা হম, হওান হরাঙ্গওয ঙ্গক্ষআ াধাযণ স্মৃটতটিয টধওাযী য়া 

ঙাো হ ফ ঞানানবাণ্ডায অয়ঙ্গি অনা হমভন ম্ভফ টঙর না, হতভটন টফতটওিত ভাাআর  ভযায হক্ষঙ্গত্র ভাভটয়ও 

ঔযাতনাভা অটরভ  টন্ডত ফযটিঙ্গদয াভঙ্গন হওঈ ভুঔ হঔারায া ওযঙ্গত াযঙ্গতা না। এওআ াঙ্গথ হওান 

ভাঅরায ফযাাঙ্গয ূফিফতিী হওান অটরঙ্গভয হওৃত টদ্ধাঙ্গন্তয াঙ্গথ ভতঙ্গবঙ্গদয টধওায থাওঙ্গতা না।  

টওন্তু অল্লা তা’অরা আফঙ্গন তাআটভয়যাঙ্গও হম স্মৃটতটি  ধাযণটি দান ওঙ্গযটঙঙ্গরন তায াাঙ্গময টতটন তাপীয, 

াটদ, টযচারাস্ত্র, টপও, ঈুর, ঈুঙ্গর টপও, টযাত, অায, আভাভঙ্গদয ভতঙ্গবদ ম্পটওিত টফলয়াস্ত্র, ওারাভাস্ত্র, 

আটতা, টবধান  ফযাওযণাঙ্গস্ত্রয হম টফযাি ঞানানবাণ্ডায তঔন মিন্ত কঙ্গে ঈঙ্গঠটঙঙ্গরা, মত টওতাফ  ঈৎ- ঈওযণ 

তঔন মিন্ত ফতিভান টঙর এফং হম মিন্ত তায দক্ষতা  ক্ষভতা টঙর, হগুঙ্গরা ধযয়ন ওঙ্গযন অয তায টিারী  

টফশ্বস্ত স্মৃটতটিয াাঙ্গময হগুঙ্গরা টনঙ্গচয ফুঙ্গও ধাযণ ওঙ্গযন। এযয টতটন তায ঞানানকত  হরঔও চীফঙ্গন হগুঙ্গরা 

হথঙ্গও হবাঙ্গফ াাময ায়তা গ্রণ ওঙ্গযন হমবাঙ্গফ এওচন মুদ্ধাটবঞান তীযন্দাচ তায তূণীঙ্গযয াাময টনঙ্গয় থাঙ্গও। 

ভাভটয়ও ওঙ্গরআ তায াধাযণ স্মৃটতটি, ধাযণ ক্ষভতা, ঈঙ্গল্লঔঙ্গমাকয হভধা  ধীটিয স্বীওৃটত টদঙ্গয়ঙ্গঙন এফং 

তায ভাভটয়ও  যফতিী মুঙ্গকয ওঙ্গরআ তায এ গুঙ্গনয ফযাাঙ্গয এওভত। তায টওঙু ভাভটয়ও ফযটি এভন মিন্ত 

ফঙ্গরঙ্গঙন হম ওঙ্গয়ও তাব্দী মাফত এঙ্গতা ফে স্মৃটতটিয টধওাযী অয হওঈ চন্মগ্রণ ওঙ্গযনটন।  

এওফায টতটন ূযা আঔরাঙ্গয প্রথভ অয়াত –  ‚ফরঃ টতটন অল্লা, এও  টদ্বতীয়।‛ –  এয এভন এও তাপীয ওঙ্গযন 

হমটি টরটফদ্ধ ওযঙ্গত টকঙ্গয় তা ফে এও ঔঙ্গন্ডয তাপীঙ্গয রূ টনঙ্গরা, এটি তাপীঙ্গয ুযাতুর আঔরা নাঙ্গভ টযটঘত। 

ূযা হতায়া- া এয ঞ্চভ অয়াত –  ‚অয- যভান অযঙ্গ ভাীন।‛ -  এয তাপীয প্রায় ৩৫ ঔন্ড ূণি ওঙ্গয 

টদঙ্গয়টঙঙ্গরা। চুভুঅয টদঙ্গন টতটন ূযা নূ এয তাপীয ওযা শুরু ওযঙ্গর ওঙ্গয়ও ফঙয মাফত এআ তাপীয ঘরঙ্গত থাঙ্গও। 



 

 

আফঙ্গন তাআটভয়যা তায ধাযাঙ্গরা হফাধটি দ্বাযা ঙ্গচআ ওুযঅঙ্গনয ফঙ্গঘঙ্গয় চটির থিগুঙ্গরায নুন্ান ওযঙ্গত 

াযঙ্গতন। তায ক্লাঙ্গ হওান ঙাত্র হওান অয়াত াঠ ওযঙ্গর টতটন হআ অয়াঙ্গতয তাপীয ওযা শুরু ওযঙ্গতন, অয হআ 

তাপীঙ্গযয দীখিতা এভন ঙ্গতা হম হটি টদঙ্গয়আ ক্লা ভাপ্ত ঙ্গতা। ভঙ্গয়য খািটত ফা ঙাত্রঙ্গদয টফোভ হদয়া ঙাো টতটন 

তাপীয প্রদাঙ্গন থাভঙ্গতন না। টতটন ঙ্গনও দৃটিঙ্গওাণ হথঙ্গওআ অয়াঙ্গতয তাপীয ওযঙ্গত াযঙ্গতন। 

এওফায তাঙ্গও এওটি াটদ 
৯
 –  ‚অল্লা হআ ফযটিঙ্গও টবা টদঙ্গয়ঙ্গঙন, হম ফযটি এওচন তারাওপ্রাপ্ত নাযীঙ্গও 

টফঙ্গয় ওঙ্গয তায প্রথভ স্বাভীয চনয তাঙ্গও ারার ওযায ঈঙ্গিঙ্গয, এফং হআ স্বাভীঙ্গও হম হআ নাযীঙ্গও টপটযঙ্গয় হনয়।‛ 

-  ম্পঙ্গওি টচঙ্গঞান ওযা র। টতটন এয এভন এও টফস্তাটযত ফযাঔযা টদঙ্গরন হম হমটি টরটফদ্ধ ওযঙ্গর তা ুঙ্গযা এও 

ঔঙ্গন্ডয টওতাঙ্গফ টযণত য়, এআ টওতাফটি ‘আওাভাত অদ- দাটরর ‘অরা ফুতরান অত- তাটফর নাঙ্গভ টযটঘত। এটি 

এঙ্গওফাঙ্গযআ টফযর হম তায টনওি ওযুঅঙ্গনয হওান অয়াত ফা হওান াটদ ফা টফধাঙ্গনয ফযাাঙ্গয ঈঙ্গল্লঔ ওযা ঙ্গর টতটন 

ুঙ্গযা টদন চুঙ্গে এয টফস্তাটযত ফযাঔযা প্রদান ওযঙ্গতন না।     

আভাভ অম- মাাটফ ফঙ্গরন, ‚াটদঙ্গয ভূর াঠ ‘ভতন’ টধও টযভাঙ্গণ ভঙ্গন যাঔঙ্গত, ভয়ভত তা হথঙ্গও ায়তা গ্রণ 

ওযঙ্গত, টফশুদ্ধ ফযাত প্রদাঙ্গন এফং ম্পওি ূত্র ফণিনায় তায হঘঙ্গয় টধও াযদিী অয ওাঈঙ্গওআ অটভ হদটঔটন। াটদঙ্গয 

টফুর টফস্তৃত বান্ডায হমন তায হঘাঙ্গঔয াভঙ্গন  হঠাঁঙ্গিয হওাঙ্গণ হবঙ্গ হফোঙ্গতা। …  তায ম্পঙ্গওি এ ওথা ফরা মথাথি 

ঙ্গফ হম, আফঙ্গন তাআটভয়যা হম াটদ চাঙ্গনন না তা হওান াটদআ না।‛   

ভান অল্লা তাঙ্গও অটরভঙ্গদয আঔটতরাপ, তাঙ্গদয ফিফয, টবন্ন টফলঙ্গয় তাঙ্গদয আচটতাদ এফং প্রঙ্গতযও মুঙ্গকয প্রঙ্গতযও 

অটরভঙ্গদয ি, দুফির, কৃীত  প্রতযাঔযাত ভতাভত ম্পঙ্গওি আরভ াটঙ্গরয তাটপও টদঙ্গয়টঙঙ্গরন। এ ফযাাঙ্গয তায 

ঔুফ ূক্ষ্মদৃটি টঙর হম, তাঙ্গদয হওান ভতাভতটি টঙর ফঙ্গঘঙ্গয় টফশুদ্ধ অয ঙ্গতযয ফঙ্গঘঙ্গয় টনওিফতিী, অয টতটন হটি 

প্রঙ্গতযও অটরঙ্গভয নাভ ঈঙ্গল্লঔ ওঙ্গযআ ওযঙ্গত াযঙ্গতন। তাঙ্গও মটদ হওান ভতাভঙ্গতয ফযাাঙ্গয টচঙ্গঞান ওযা ঙ্গতা তঙ্গফ 

টতটন যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয প্রঙ্গতযও াটদ, াাফী  প্রথভ প্রচঙ্গন্ময অটরভ হথঙ্গও তায 

প্রচন্ম মিন্ত অটরভঙ্গদয ঈটি –  এফ টওঙু হথঙ্গও টতটন হমটি আচ্ছা ওযঙ্গতন হটি গ্রণ ওযঙ্গতন অয হমটি আচ্ছা হটি 

তযাক ওযঙ্গতন। তায াথীযা তায ঘটল্ল াচাঙ্গযয হফী পাতয়ায েরন ওঙ্গযন। এটি ঔুফআ দুরিব হম তাঙ্গও হওান 

টওঙুয ফযাাঙ্গয টচঙ্গঞান ওযা ঙ্গর টতটন দ্রুত তায চফাফ টদঙ্গত াঙ্গযনটন, টতটন এটিয চনয টফঔযাত টঙঙ্গরন। তায 

চফাফগুঙ্গরা এঙ্গওওটি টওতাঙ্গফ টযণত ঙ্গতা।  

এওফায এও আয়াহুদী তাঙ্গও ৮ রাআঙ্গনয ওটফতা অওাঙ্গয অর- ওদয ম্পঙ্গওি প্রশ্ন ওঙ্গয। টতটন এয চফাফ হদন ১৮৪ 

রাআঙ্গনয ওটফতা টদঙ্গয়, এআ ওটফতাটি ফযাঔযা ওযায চনয দু- দুঙ্গিা ফে ঔঙ্গন্ডয টওতাফ যঘনায প্রঙ্গয়াচন ঙ্গতা। 

অযটফ ফযাওযঙ্গণ আফঙ্গন তাআটভয়যা এভনআ দক্ষতা চিন ওঙ্গযন হম হ ভয়ওায টফটি ফযাওযণটফদ অফু াআয়ান তায 

ওাঙ্গঙ মান অয তায প্রংায় ওটফতা টরঙ্গঔন। আফঙ্গন তাআটভয়যা অযটফ ফযাওযঙ্গণয ফঙ্গঘঙ্গয় টনবিযঙ্গমাকয  চনটপ্রয় 

টওতাফ, আভাভ টফাায় এয ‘অর- টওতাফ’ টফঙ্গল মত্ন  ভঙ্গনাঙ্গমাঙ্গকয াঙ্গথ ধযয়ন ওঙ্গযন অয এয দুফির স্থান  

বুর ত্রুটিগুঙ্গরা টঘটিত ওঙ্গযন। অয এআ টওতাঙ্গফয অটটি স্থাঙ্গন বুঙ্গরয ঈঙ্গল্লঔ ওযায য অফু াআয়ান টঘযটদঙ্গনয চনয 

তায টফঙ্গযাধী  ভাঙ্গরাঘঙ্গও টযণত য়। 

টতায ভৃতুযয য টতটন ভাত্র ফাআ ফঙয ফয়ঙ্গ দারুর াটদ অটওটযয়ায় তায প্রথভ দয প্রদান ওঙ্গযন। এ দয 

প্রদানওাঙ্গর দাটভঙ্গওয ফে ফে অটরভ ঈটস্থত টঙঙ্গরন। তাযা তায দয দ্বাযা প্রবাটফত হান এফং মুফও আফঙ্গন 

তাআটভয়যা’য ঞানাঙ্গনয কবীযতা, ঈটস্থত ফুটদ্ধ, াটওতা  বালায রংওাঙ্গযয স্বীওটৃত দান ওঙ্গযন। এ দযঙ্গয প্রায় 



 

 

এও ভা য টতটন চুভুয়ায টদঙ্গন তায টতায স্থঙ্গর ঈভাআয়া ভটচঙ্গদ তাপীঙ্গযয দয প্রদান ওঙ্গযন। তায চনয 

টফঙ্গলবাঙ্গফ টভম্বয যাঔা ঙ্গয়টঙঙ্গরা। তায তাপীয হানায চনয টদঙ্গন টদঙ্গন হরাও ভাকভ ফােটঙঙ্গরা। 

হমঙ্গতু টতটন টঙঙ্গরন এওচন ভুচতাটঙ্গদ ভুতরাও, তাআ টতটন টনঙ্গচঙ্গও টনটদিি হওান ভামাঙ্গফ অফদ্ধ ওঙ্গয যাঙ্গঔনটন, ফযং 

ভুচতাটঙ্গদ ভুতরাও য়ায পঙ্গর টতটন তায ভতাভঙ্গতয হক্ষঙ্গত্র যাটয াটযয়া’য ঈৎঙ্গ ঘঙ্গর হমঙ্গত াযঙ্গতন। 

তাটওঈটিন আফঙ্গন দাটওওরু ইদ এয ভমিাদা াটদাঙ্গস্ত্র ফিচনস্বীওৃত এফং হ মুঙ্গকয ঈরাভাঙ্গয় হওযাভ ফিঙ্গতাবাঙ্গফ 

তাঙ্গও তাঙ্গদয আভাভ  ভুযব্বী টঙ্গঙ্গফ ভানঙ্গতন। ৭০০ টচটয ঙ্গন আফঙ্গন তাআটভয়যা টভঙ্গয হকঙ্গর আফঙ্গন দাটওওরু 

ইঙ্গদয াঙ্গথ াক্ষাৎ খঙ্গি। এআ াক্ষাঙ্গতয য টতটন তায ভঙ্গনাবাফ এবাঙ্গফ ফযি ওঙ্গযন –  ‚আফঙ্গন তাআটভয়যা’য াঙ্গথ 

অভায মঔন াক্ষাৎ র তঔন অটভ নুবফ ওযরাভ হম ঞানানটফঞানাঙ্গনয ওর াঔা প্রাঔাআ তায নঔদিঙ্গণ1 টতটন হমটি 

আচ্ছা গ্রণ ওঙ্গযন অয হমটি আচ্ছা টযতযাক ওঙ্গযন।‛ 

প্রঔযাত অটরভ  ফহু াস্ত্রঞান টন্ডত ওাভারুটিন আফনুম- মাভারওানী ফঙ্গরন, ‚ঞানানটফঞানাঙ্গনয হওান াঔায় তাঙ্গও মঔন 

হওান প্রশ্ন ওযা য় তঔন (ফরীরায় তাঙ্গও প্রঙ্গশ্নয ঈিয টদঙ্গত হদঙ্গঔ) দিও  হোতা ভঙ্গন ওঙ্গয হম টতটন হওফর ংটিি 

টফলয়টিআ চাঙ্গনন এফং তায ম্পঙ্গওি এআ ধাযণা ওযঙ্গত ফাধয হান হম এআ াঙ্গস্ত্র তায ভঙ্গতা ঞানানী অয হওঈ হনআ।‛ 

আভাভ অম- মাাটফয ভঙ্গতা টফস্তৃত দৃটিয টধওাযী ঐটতাটও  ভাঙ্গরাঘও ভনীলী তায ফযাাঙ্গয ফঙ্গরঙ্গঙন, ‚মটদ 

রুওন  ভওাঙ্গভ আব্রাীঙ্গভয ভাঙ্গছ অভাঙ্গও হওঈ ওভ টদঙ্গয় টচঙ্গঞান ওঙ্গয তঙ্গফ অটভ রপ ওঙ্গয ফরঙ্গফা, আরঙ্গভয 

হক্ষঙ্গত্র তায ভঙ্গতা অয হওঈঙ্গও অটভ হদটঔটন এফং টতটন তায ভতুরয অয ওাঈঙ্গও হদঙ্গঔনটন।‛ 

মটদ আটতা তায টফলয় টঙর না অয এটিঙ্গও টতটন তায অঙ্গরাঘয টফলয় টঙ্গঙ্গফ গ্রণ ওঙ্গযনটন, এযঙ্গয আটতা 

ম্পঙ্গওি তায ঞানাঙ্গনয কবীযতা, প্রস্ত দৃটি  ঈটস্থত ফুটদ্ধয এওটি টফস্ময়ওয খিনা আফনুর ওাটয়যভ ফণিনা ওঙ্গযন, 

খিনাটি রঃ 

এওটি ভুটরভ হদঙ্গ (ম্ভফত টটযয়া ফা আযাঙ্গও) আয়াহুদীযা এওটি প্রাঘীন দস্তাঙ্গফচ (টরটঔত দরীর) হ ওঙ্গয, মা 

হদঙ্গঔ তা প্রাঘীনওাঙ্গর টরটঔত এফং ওাকচ হফ ুযঙ্গনা অভঙ্গরয ভঙ্গতা ফঙ্গর ভঙ্গন টচ্ছঙ্গরা। হঔাঙ্গন টরটঔত টঙর, 

যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ঔায়ফাঙ্গযয আয়াহুদীঙ্গদযঙ্গও টচটময়া প্রদাঙ্গনয াত হথঙ্গও টনষ্কৃটত টদঙ্গয়টঙঙ্গরন। 

টরটঔত দস্তাঙ্গফচটিয ঈয অরী (যাঃ), া’দ আফঙ্গন ভু’অম (যাঃ)  াাফীঙ্গদয ঙ্গনঙ্গওযআ টকঙ্গনঘায টঙর। আটতা 

 চীফন- ঘটযত ম্পঙ্গওি অয হ মুঙ্গকয ফস্থা ম্পঙ্গওি কবীয  টফস্তৃত দৃটি টঙর না এভন টওঙু ঞান হরাও আয়াহুদীঙ্গদয 

এআ প্রতাযনায টওায য়  এয মথাথিতা ম্পঙ্গওি তাঙ্গদয টনটশ্চত টফশ্বা চঙ্গন্ম মায় অয তাযা এয ঈয অভর ওযঙ্গত 

শুরু ওঙ্গয এফং আয়াহুদীঙ্গদযঙ্গও টচটময়া প্রদাঙ্গনয াত হথঙ্গও টনষৃ্কটত হদয়ায টদ্ধান্ত হনয়। এ দস্তাঙ্গফচ আফঙ্গন 

তাআটভয়যা’য াভঙ্গন ঈস্থান ওযা ঙ্গর টতটন এঙ্গও টফশ্বাঙ্গয এঙ্গওফাঙ্গযআ ঙ্গমাকয  চার ফঙ্গর ভত প্রওা ওঙ্গযন 

এফং এয চার  ফাঙ্গনায়াি য়া ম্পঙ্গওি দটি দরীর হ ওঙ্গযন। এগুঙ্গরায ভঙ্গধয এওটি দরীর র এআ হম,  

দস্তাঙ্গফঙ্গচয ঈয া’দ আফঙ্গন ভু’অম (যাঃ) এয টকঙ্গনঘায অঙ্গঙ, থঘ ঔায়ফায মুঙ্গদ্ধয অঙ্গকআ টতটন আটন্তওার 

ওঙ্গযটঙঙ্গরন। টদ্বতীয়ত, দস্তাঙ্গফঙ্গচ ঈঙ্গল্লঔ যঙ্গয়ঙ্গঙ হম আয়াহুদীঙ্গদযঙ্গও টচটময়া হথঙ্গও হযাআ হদয়া ঙ্গয়ঙ্গঙ, থঘ তঔন 

মিন্ত টচটময়ায হুওুভআ নাটমর য়টন অয াাফীযা এ ম্পঙ্গওি টওঙু চানঙ্গতন না। টচটময়ায হুওুভ ঔায়ফাঙ্গযয মুঙ্গদ্ধয 

টতন ফঙয য তাফুও মুঙ্গদ্ধয ফঙঙ্গয নাটমর য়। তৃতীয়ত, এঙ্গত ঈঙ্গল্লঔ যঙ্গয়ঙ্গঙ হম আয়াহুদীঙ্গদযঙ্গও হফকায (টফনা ভচুটযয 

েভ) ঔািাঙ্গনা মাঙ্গফ না1 এটি এওটি ফান্তয টফলয়, ওাযন আয়াহুদী ফা - আয়াহুদী ওাঙ্গযা হথঙ্গওআ হফকায েভ গ্রণ 

যীটতটদ্ধ টঙর না। টনশ্চয়আ যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এফং াাফীযা এ ধযঙ্গণয চুরুভ  চফযদটস্ত 



 

 

হথঙ্গও ম্পূণি ভুি টঙঙ্গরন1 ফযং এটি হতা র তযাঘাযী  টনীেও ফাদাঙ্গদয অটফোয মা অচ মিন্ত ঘঙ্গর অঙ্গঙ। 

ঘতথুিত, ঞানানী- গুণী, টয়ায  ভাকাটময হরঔও, ভুাটি, পটও  ভুপাটযঙ্গদয হওঈআ এ ধযঙ্গণয হওান দস্তাঙ্গফঙ্গচয 

ঈঙ্গল্লঔ ফা অঙ্গরাঘনা ওঙ্গযনটন এফং আরাঙ্গভয প্রথভ মুকগুঙ্গরাঙ্গত এ দরীঙ্গরয টস্তত্ব প্রওা ায়টন। তাআ েত 

ওাযঙ্গনআ ফরা ঘঙ্গর হম এ দস্তাঙ্গফচ চার, টবটিীন  ফাঙ্গনায়াি এফং এ ফযাাঙ্গয াক্ষয প্রভাণ যঙ্গয়ঙ্গঙ। ায়ঔুর 

আরাঙ্গভয ঈঙ্গল্লটঔত টফঙ্গিলঙ্গণ আয়াহুদীঙ্গদয ওর চাটযচুটয পাঁ ঙ্গয় মায় অয তাঙ্গদয ওটৃিভতায ওর ভুঙ্গঔা ঔুঙ্গর 

ঙ্গে। 

 

মুদ  আফাদাতঃ 

আফঙ্গন তাআটভয়যা মঔন ল্পফয়ে টঙঙ্গরন, তঔন তায টতা তায ওুযঅঙ্গনয টক্ষওঙ্গও ঘটল্ল টদযাভ টদঙ্গয় ফরঙ্গরন হম 

টতটন হমন তায ন্তানঙ্গও ওযুঅন টতরায়াত  এয ঈয অভর ওযাঙ্গনায় ঈৎা প্রদান ওযায ঈঙ্গিঙ্গয তাঙ্গও প্রটত 

ভাঙ্গ হআ ঘটল্ল টদযাভ প্রদান ওঙ্গযন। ুতযাং তায টক্ষও মঔন তাঙ্গও এআ ঘটল্ল টদযাভ টদঙ্গত হকঙ্গরন তঔন আফঙ্গন 

তাআটভয়যা তা গ্রণ ওযঙ্গত প্রতযাঔযান ওযঙ্গরন অয ফরঙ্গরন, ‚হ অভায টক্ষও, অটভ অল্লা’য টনওি য়াদা ওঙ্গযটঙ 

হম অটভ ওুযঅঙ্গনয চনয হওান াটযেটভও গ্রণ ওযঙ্গফা না।‛  

আফনুর ওাটয়যভ ফঙ্গরন, ‚পচঙ্গযয ারাত অদাঙ্গয়য য টতটন স্বস্থাঙ্গনআ ফঙ্গ থাওঙ্গতন অয ফঙ্গ থাওঙ্গত থাওঙ্গতআ হফরা 

হফঙ্গে হমঙ্গতা। হওঈ টচঙ্গঞান ওযঙ্গর ফরঙ্গতনঃ এটিআ অভায নাস্তা, এটি গ্রণ না ওযঙ্গর অভায টিঙ্গত বািা েঙ্গফ অয 

হল মিন্ত অভায ওভিটিআ হরা াঙ্গফ।‛ 

আভাভ অম- মাাটফ ফঙ্গরন, ‚তায ভঙ্গতা ওাঁদঙ্গত, অল্লা’য দযফাঙ্গয াাময ঘাআঙ্গত  পটযয়াদ চানাঙ্গত এফং তাযআ 

টদঙ্গও তাাজ্জু (কবীয ভঙ্গনাটনঙ্গফ) ওযঙ্গত অটভ অয ওাঈঙ্গও হদটঔটন। ...... টতটন টফঙ্গল টফঙ্গল ভঙ্গয়য অভর  

টমওযভূ াফন্দীয াঙ্গথ এফং ফিাফস্থায় তযন্ত মঙ্গত্নয াঙ্গথ অদায় ওযঙ্গতন।‛ 

অর ওাাটওফ টওতাঙ্গফ তায ফযাাঙ্গয ঈঙ্গল্লঔ অঙ্গঙ হম টতটন মঔন ারাত শুরু ওযঙ্গতন তঔন তায ওাঁধ  ে- প্রতযেটদ 

ওাঁত, এভন টও ডাঙ্গন ফাঙ্গভ স্পটন্দত  টটযত ঙ্গতা। 

ায়ঔ ‘অরাভুটিন অর- ফাযমারী ফঙ্গরন, ‚শুরু হথঙ্গও হল মিন্ত তায ফস্থা এওআ যওভ টঙর, অয হটি র এআ হম, 

টতটন দাটযদ্র্যঙ্গওআ ফভয় গ্রাটধওায টদঙ্গয়ঙ্গঙন। দুটনয়ায াঙ্গথ নাভওায়াঙ্গস্ত থিাৎ মতিুও ুনা ঙ্গরআ নয়, ততিুও ুভাত্র 

ম্পওি হযঙ্গঔটঙঙ্গরন, অয হমিুও ুহঙ্গয়ঙ্গঙন তা টপটযঙ্গয় টদঙ্গয়ঙ্গঙন।‛ 

তায দানীরতা এভনআ টঙর হম, হদয়ায ভঙ্গতা টওঙ ুনা থাওঙ্গর টতটন তয ঢাওায টযভাণ ওাে হযঙ্গঔ যীঙ্গযয 

ওাে ঔুঙ্গর তা টদঙ্গয় টদঙ্গতন। ঔাফাঙ্গযয হবতয হথঙ্গও এওটি দুটি রুটি ফাঁটঘঙ্গয় যাঔঙ্গতন অয টনঙ্গচয প্রঙ্গয়াচন ঈঙ্গক্ষা 

ওঙ্গয নযঙ্গও তা টদঙ্গয় টদঙ্গতন। 

টতটন টঙঙ্গরন এওচন ক্ষভাীর ফযটি। তায ফঙ্গঘঙ্গয় ফে প্রটতক্ষ ওামী আফঙ্গন ভাঔরুপ ভাটরওী তায ম্পঙ্গওি ফঙ্গর, 

‚অভযা আফঙ্গন তাআটভয়যা’য ভঙ্গতা ভান  ঈদাযঙ্গঘতা অয ওাঈঙ্গও হদটঔটন। অভযা ুরতানঙ্গও তায টফরুঙ্গদ্ধ ঈঙ্গিটচত 

ওঙ্গযটঙ, টওন্তু টতটন ক্ষভতা ায়ায য অভাঙ্গদযঙ্গও টযোয ভাপ ওঙ্গয টদঙ্গয়ঙ্গঙন অয ঈঙ্গটা অভাঙ্গদয ঙ্গক্ষ ুাটয 

ওঙ্গযঙ্গঙন।‛ 



 

 

আফনুর ওাটয়যভ ফঙ্গরন, ‚টতটন ত্রুয চনয দুয়া ওযঙ্গতন, অটভ তাঙ্গও এওচঙ্গনয টফরুঙ্গদ্ধ ফদদুয়া ওযঙ্গত হদটঔটন। 

এওটদন অটভ তায ফঙ্গঘঙ্গয় ফে প্রটতক্ষ  এভন এও ভানুঙ্গলয ভৃতযুয ঔফয টনঙ্গয় অরাভ, হম ত্রুতা াধঙ্গন  মন্ত্রণা 

প্রদাঙ্গন ওঙ্গরয তুরনায় গ্রকাভী টঙঙ্গরা। টতটন অভাঙ্গও ধভও টদঙ্গয় অভায হথঙ্গও ভুঔ টপটযঙ্গয় টনঙ্গরন অয ‘আন্না টরল্লাট 

য়া আন্না আরাআট যটচঈন’ াঠ ওযঙ্গরন। এযয টতটন তায ফাটেঙ্গত হকঙ্গরন, তায ভৃতুযঙ্গত হাও প্রওা ওযঙ্গরন, 

ভঙ্গফদনা চানাঙ্গরন অয টযফাঙ্গযয হরাওঙ্গদয (ান্ত্বনা টদঙ্গয়) ফরঙ্গরনঃ টতটন ঘঙ্গর হকঙ্গর অটভ হতা যঙ্গয়টঙ। হতাভাঙ্গদয 

মঔন মা দযওায ঙ্গফ অভাঙ্গও ফরঙ্গফ, অটভ হতাভাঙ্গদযঙ্গও হ ফযাাঙ্গয াাময ওযঙ্গফা।‛ 

াটপম টযাচুটিন অর- ফামমায ফঙ্গরন, ‚অল্লা’য ওভ! অটভ যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয 

এঙ্গতা অদফ  এঙ্গতা বটি- ম্মান প্রদিনওাযী, তায অনুকতয  নুযণওাযী এফং দ্বীঙ্গনয াাময ওযঙ্গত অগ্রী –  

আফঙ্গন তাআটভয়যা’য হঘঙ্গয় হফী অয ওাঈঙ্গও হদটঔটন।‛ 

‘অল্লাভা ‘আভাদুটিন অর- য়াটটত ফঙ্গরন, ‚অভযা অভাঙ্গদয মুঙ্গক এওভাত্র আফঙ্গন তাআটভয়যাঙ্গওআ হঙ্গয়টঙ , মায 

চীফঙ্গন নফুয়াঙ্গত ভুাম্মদী (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয নূয এফং মায ওথায়  ওাঙ্গচ ুন্না’য অনুকতয  

নুযণ স্পি প্রতীয়ভান টঙর। ুস্থ ভন- ভান এ ওথায াক্ষয টদঙ্গতা, প্রওৃত অনুকতয  টযণূি নুযণ এঙ্গওআ 

ফঙ্গর।‛ 

এঙাো আভাভ আফঙ্গন তাআটভয়যা তাতায, টিোন অয যাঙ্গপটচঙ্গদয টফরুঙ্গদ্ধ টচাঙ্গদ এফং টফটবন্ন ভ্রান্ত ভতফাঙ্গদয টফরুঙ্গদ্ধ 

ফুটদ্ধফৃটিও ংগ্রাঙ্গভ াভঙ্গন হথঙ্গও হনতৃত্ব হদন  গুরুত্বূণি বূটভওা ারন ওঙ্গযন। 

 

ংগ্রাভী চীফনঃ 

আভাভ আফঙ্গন তাআটভয়যা এভন এও ভঙ্গয় চন্মরাব ওঙ্গযটঙঙ্গরন হ ভয়িাঙ্গত এআ ঈম্মা’য চনয তায ভঙ্গতা এ ভান 

ফযটিঙ্গত্বয ঔুফআ দযওায টঙর। ঈম্মা’য ভঙ্গধয টযও, টফদঅত  টফটবন্ন টফভ্রাটন্তূণি ভতফাঙ্গদয নুপ্রঙ্গফ, টংস্র 

তাতাটযঙ্গদয ফফিয অক্রভণ টফটবন্নভঔুী টফমিঙ্গয়য টফরুঙ্গদ্ধ দৃঢ়ঙ্গদ রুঙ্গঔ দাটঁেঙ্গয়  াভঙ্গন হথঙ্গও হনতৃত্ব টদঙ্গয় টতটন 

এআ ঈম্মাঙ্গও ুনযজ্জীটফত ওঙ্গযঙ্গঙন। তঙ্গফ শুধুভাত্র এিুও ুফরায ভাধযঙ্গভআ তায ংগ্রাভী চীফন প্রওৃতবাঙ্গফ নুধাফন ওযা 

ম্ভফ না অয এটি তায হওান চীফনীগ্রন্থ নয় হম তায ফযাাঙ্গয টফস্তাটযত ঈঙ্গল্লঔ ওযা ঙ্গফ, ফযং ঔুফআ ংটক্ষপ্ত টযঙ্গয 

তায ংগ্রাভী চীফন ম্পঙ্গওি টওঙু তথয এঔাঙ্গন ঈস্থান ওযা ঙ্গফ। 

অর- ফামমায ফঙ্গরন, ‚প্রঙ্গতযও ঞানানী ফযটি এ ফযাাঙ্গয এওভত হম আফঙ্গন তাআটভয়যা ঙ্গরন হআ ফযটিঙ্গদয এওচন, 

মায ফযাাঙ্গয যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফঙ্গরন, ‘টনশ্চয়আ অল্লা এ ঈম্মাঙ্গতয চনয প্রটত তাব্দীঙ্গত 

এভন এও ফযটিঙ্গও হপ্রযণ ওযঙ্গফন টমটন দ্বীঙ্গনয ংোয ওযঙ্গফন।’ 
১০

 অল্লা তায ভাধযঙ্গভ াটযয়া’য আুযগুঙ্গরাঙ্গও 

ুনযজ্জীটফত ওঙ্গযঙ্গঙন, হমগুঙ্গরা ভঙ্গয়য টযফতিঙ্গন টফস্মৃত ঙ্গয় টকঙ্গয়টঙঙ্গরা এফং অল্লা তায মুঙ্গকয ওর হরাওঙ্গদয 

টফরুঙ্গদ্ধ তাঙ্গও প্রভাণ টঙ্গঙ্গফ স্থান ওযঙ্গরন। ওর প্রংা হতা এওভাত্র যব্বুর অ’রাটভন অল্লা’য।‛ 

প্তভ টচটযয প্রথভাঙ্গধি ‘তাতায’ ব্দটিআ টঙর ভুটরভঙ্গদয ওাঙ্গঙ বীটত  অতংঙ্গওয প্রতীও। তাতাটযঙ্গদয াঙ্গত এঙ্গওয 

য এও ভায হঔঙ্গত হঔঙ্গত ভুটরভযা টফশ্বা ওঙ্গয টনঙ্গয়টঙর হম তাতাটযযা ঙ্গচয়। অযটফঙ্গত এওিা প্রফাদ টঙর তাঙ্গদয 

ফযাাঙ্গয –  ‘মটদ ফরা য় তাতাটযযা হঙ্গয হকঙ্গঙ তাঙ্গর হ ওথা টফশ্বা ওঙ্গযা না।’ তাযা টঙর এভনআ ফফিয হম 



 

 

ঐটতাটও আফঙ্গন অটয তাঙ্গদয ম্পঙ্গওি ফণিনা টদঙ্গত টকঙ্গয় ফঙ্গরন, ‚… তাযা কবিফতী হভঙ্গয়ঙ্গদয হি তযফাটয টদঙ্গয় 

পাটিঙ্গয় টদঙ্গয়ঙ্গঙ অয হি হথঙ্গও হফয ঙ্গয় অা টযুে ফাচ্চাঙ্গও িুওঙ্গযা িুওঙ্গযা ওঙ্গযঙ্গঙ।‛  

আরাভ গ্রণওাযী প্রথভ তাতাটয াও ওামান ৬৯৯ টচটযঙ্গত টটযয়া অক্রভঙ্গণয চনয দাঙ্গভে টবভুঙ্গঔ হনাফাটনী 

ওাঙ্গয মাত্রা শুরু ওঙ্গয, এযয দাঙ্গভঙ্গেয ফাআঙ্গয ওামান  ুরতাঙ্গনয ভঙ্গধয মুদ্ধ ংখটিত য়। ভুটরভযা দৃঢ়তা  

ফীযঙ্গত্বয াঙ্গথ রোআ ওযায য তাতাটযঙ্গদয ওাঙ্গঙ যাটচত য়। ুরতাঙ্গনয ফাটনী টভয টবভুঙ্গঔ যনা য়, 

দাঙ্গভেফাট ঙ্গযয বযন্তঙ্গয অেয় গ্রণ ওঙ্গয, ফে ফে ঈরাভাঙ্গয় হওযাভকণ  হনতৃস্থানীয় হরাঙ্গওযা টভয টবভুঙ্গঔ 

াটে চভাঙ্গনায টঘন্তা শুরু ওঙ্গয টদঙ্গরা, ঙ্গনঙ্গও এয ভঙ্গধযআ য হঙঙ্গে ঘঙ্গর মায়, ওঙ্গয়দীযা হচর হবঙ্গগ হফয ঙ্গয় ঙ্গয 

তান্ডফ ঘাটরঙ্গয় হদয়, ৎ  ঘটযত্রীন হরাঙ্গওযা এ ুঙ্গমাক ওাঙ্গচ রাকায়। এভন এও ওটঠন টযটস্থটতঙ্গত আফঙ্গন 

তাআটভয়যা  ঙ্গযয ম্মাটনত নাকটযওফৃন্দ এও যাভিবায় অঙ্গরাঘনা ওঙ্গয টদ্ধান্ত গ্রণ ওঙ্গযন হম তাযা ওামাঙ্গনয 

াঙ্গথ হদঔা ওযঙ্গফন। আফঙ্গন তাআটভয়যা’য াঙ্গথ মায়া এও াথী াআঔ ওাভারুটিন আফনুর অনমা ওামাঙ্গনয াঙ্গথ হআ 

াক্ষাৎওাঙ্গযয ফণিনা হদন এবাঙ্গফঃ 

‚অটভ ায়ঙ্গঔয ঙ্গে হআ ভচটরঙ্গ ঈটস্থত টঙরাভ। টতটন ওামানঙ্গও অদর  আনাপ ম্পটওিত ওযুঅঙ্গনয অয়াত  

াটদ অয এ ম্পটওিত হুওুভ- অওাভ হানাটচ্ছঙ্গরন। তায অয়াচ ক্রভািঙ্গয় ঈঁঘ ুটচ্ছঙ্গরা অয টতটন ক্রঙ্গভআ 

ওামাঙ্গনয টনওিফতিী টচ্ছঙ্গরন, এভন টও এও মিাঙ্গয় তায াঁিু ওামাঙ্গনয াঁিুয াঙ্গথ হরঙ্গক মায়ায ঈক্রভ য়। ফয 

ওামান তাঙ্গত টওঙু ভঙ্গন ওঙ্গযটন। হ তযন্ত ভঙ্গনাঙ্গমাঙ্গকয াঙ্গথ ায়ঙ্গঔয ওথা শুনটঙর। তায ভগ্র হদ- ভন ায়ঙ্গঔয 

প্রটত টনটফে টঙর। ায়ঙ্গঔয প্রটত বটিমুি বয়  প্রবাফ তাঙ্গও এতিা অচ্ছন্ন ওঙ্গয হযঙ্গঔটঙঙ্গরা অয হ তা টদঙ্গয় এঙ্গতা 

হফী প্রবাটফত টঙর হম হ ভস্ত হরাওঙ্গদয টচঙ্গঞান ওযঙ্গরা, ‘হও এআ অটরভ ? অটভ অচ মিন্ত এভন হরাও হদটঔটন 

অয এ ফযটিয হঘঙ্গয় টধওতয াী  ি ন্তঃওযঙ্গণয ফযটি অচ মিন্ত অভায হঘাঙ্গঔ ঙ্গেটন। অচ মিন্ত অভায 

ঈয ওাঙ্গযা অয এভন প্রবাফ ঙ্গেটন।’ হরাঙ্গওযা তায টযঘয় তুঙ্গর ধঙ্গযন অয তায ঞানান, টফদযাফিা  অভটর 

ওাভাটরয়াত ম্পঙ্গওি অঙ্গরাঘনা ওঙ্গযন।  

আফঙ্গন তাআটভয়যা ওামানঙ্গও ফঙ্গরন, ‘তুটভ দাফী ওঙ্গযা হম তুটভ ভুটরভ, অয অটভ চানঙ্গত হঙ্গযটঙ হম হতাভায াঙ্গথ 

ওাটম, আভাভ অয ভুামটমন াঙ্গথ থাঙ্গও। টওন্তু এযঙ্গয তুটভ ভুটরভঙ্গদয ঈয াভরা ওঙ্গযঙ্গঙা। ...... অল্লা’য 

ফান্দাঙ্গদয ঈয তুটভ মুরুভ ওঙ্গযঙ্গঙা।’ ‛ 

এটি টঙর ায়ঔ আফঙ্গন তাআটভয়যা’য ৎ ওাঙ্গচয অঙ্গদ  ৎ ওাঙ্গচয টনঙ্গলঙ্গধয এওিা ঈদাাযন ভাত্র।  

৭০২ টচটযঙ্গত তাতাটযঙ্গদয াঙ্গথ ঘূোন্ত মুঙ্গদ্ধয ূঙ্গফি এআ প্রশ্ন ঈত্থাটত য় হম -  তাতাটযযা ভুটরভ, তাঙ্গদয টফরুঙ্গদ্ধ 

মুদ্ধ ওযা আরাভী াটযয়া ভঙ্গত মুটিেত ঙ্গত াঙ্গয ? ঈরাভাঙ্গয় হওযাভকণ এ ফযাাঙ্গয টদ্বধা- দ্বঙ্গন্ধয টওায ঙ্গর 

আফঙ্গন তাআটভয়যা ফ ংঙ্গয়য টনযন খটিঙ্গয় ফঙ্গরন হম তাযা ঔাঙ্গযচীঙ্গদয নযায় টফঙ্গফটঘত ঙ্গফ। টতটন অটরভঙ্গদযঙ্গও 

এয ফযাঔযা টদঙ্গর অরীভকণ হআ ফযাঔযা হভঙ্গন হনন। এযয আফঙ্গন তাআটভয়যা ুরতাঙ্গনয াঙ্গথ হদঔা ওঙ্গয তায াঙ্গথ 

অঙ্গরাঘনা ওযায ভাধযঙ্গভ ুরতাঙ্গনয ভঙ্গনাফর  দৃঢ়তা ফৃটদ্ধ ওঙ্গযন। ুরতান তাঙ্গও নুঙ্গযাধ ওঙ্গযন মুঙ্গদ্ধয ভয় 

ুরতাঙ্গনয াঙ্গথ থাওায চনয। তঃয ৩যা যভাদান টটযয়া  টভঙ্গযয ফাটনীয াঙ্গথ তাতাটযঙ্গদয মুদ্ধ শুরু য়, এও 

প্রঘন্ড মুঙ্গদ্ধয য ভুটরভযা চয় রাব ওঙ্গযন। ৪ঠা যভাদান আফঙ্গন তাআটভয়যা দাঙ্গভঙ্গে প্রঙ্গফ ওযঙ্গর হরাঙ্গওযা তাঙ্গও ভা 

অেম্বঙ্গয বযথিনা চানায়, ভুফাযাওফাদ হদন অয তায চনয দুয়া ওঙ্গযন। 



 

 

এঙাো যাঙ্গপটম (ফাটতনী, আভাইরী, াটওভী  নুায়যী) হকাত্রগুঙ্গরা, মাযা ক্রুঙ্গডায  তাতাটযঙ্গদযঙ্গও ভুটরভঙ্গদয 

ঈয াভরা টযঘারনায় ঈোটন টদঙ্গয়টঙঙ্গরা অয এচনয প্রঙ্গয়াচনীয় ঙ্গমাটকতা প্রদান ওঙ্গযটঙঙ্গরা, টতটন ৭০৫ 

টচটযঙ্গত হফ ধভিতযাকীঙ্গদয টফরুঙ্গদ্ধ টচাদ টযঘারনা ওঙ্গযন।  

ঈম্মা’য ভঙ্গধয অটওদাকত হম ভ্রান্ত ভতফাদ ঙটেঙ্গয় ঙ্গেটঙঙ্গরা, টতটন তায টফরুঙ্গদ্ধ হচাযাঙ্গরা দঙ্গক্ষ গ্রণ ওঙ্গযন। 

য়াদাতুর ঈচুদ, ওফয  ভামায ূচা, অল্লা’য ফযাাঙ্গয ঠািা ওযা আতযাটদ টযও  টফদঅঙ্গতয টফরুঙ্গদ্ধ টতটন 

অঙ্গর ুন্না য়ার চাভাঅ’য ছাণ্ডা দৃঢ়বাঙ্গফ ফঙ্গনয ভাধযঙ্গভ ংগ্রাভ ওঙ্গয মান অয ওঙ্গও ুনযজ্জীটফত ওঙ্গযন।  

অঙ্গর ুন্না য়ার চাভাঅঙ্গতয অটওদা এফং ঔুরাপাঙ্গয় যাঙ্গটদন  াাফাঙ্গয় হওযাভঙ্গদয টফত্রতা  ভমিাদা যক্ষায় 

আফঙ্গন তাআটভয়যা টফটবন্ন ভঙ্গয় ি াঙ্গত ওরভ ধঙ্গযটঙঙ্গরন। ভাভটয়ও টয়া অটরভ আফনুর ভুতাটঙ্গযয এওটি ফআ 

টঙর, হমটিয ফযাাঙ্গয টয়াঙ্গদয কফি টঙর হম অঙ্গর ুন্না’য হওান অটরঙ্গভয ঙ্গক্ষআ এআ ফআটিয চফাফ হদয়া ম্ভফ না। 

মযত অরী (যাঃ)  অঙ্গর ফাআঙ্গতয আভাভত  টনস্পাতা, প্রথভ টতন ঔরীপায টঔরাপা’য বফধতা এফং 

াধাযণবাঙ্গফ ওর াাফীঙ্গদয ঘটযত্র নন টঙর এআ ফআটিয প্রধান অঙ্গরাঘয টফলয়। ফআটি অওাঙ্গয়দ, তাপীয, াটদ 

 আটতা টফটবন্ন াস্ত্রীয় অঙ্গরাঘনা  চটির তত্ত্বওথায় বযুয টঙর, তাআ এওচন ফিঞানান টফাযদ টন্ডত ফযটিয  

ঙ্গক্ষআ এ ফআটিয ভুটঘত চফাফ হদয়া ম্ভফ টঙর। আভাভ আফঙ্গন তাআটভয়যা টঙঙ্গরন হআ হমাকয ফযটি টমটন এআ ফআটিয 

ঈমুি চফাফ টদঙ্গত ক্ষভ ঙ্গয়টঙঙ্গরন। টতটন টওতাফু টভনাটচ ুন্নাটতন নাফাটয়যা টপ নাওটদ ওারাটভ টয়াটত 

য়ার ওুদটযয়যা (ংঙ্গক্ষঙ্গ ‘টভনাচু ুন্না’ নাঙ্গভ টযটঘত) নাঙ্গভ এওটি টওতাফ টরঙ্গঔ হআ ফআটিয ঈমুি চফাফ 

প্রদান ওঙ্গযন।   

এঙাো ফুটদ্ধফৃটিও ংোঙ্গযয হক্ষঙ্গত্র আফঙ্গন তাআটভয়যা’য নযতভ ফদান র টতটন দিন, মুটিফাদ  ওারাভাঙ্গস্ত্রয 

টফদ ভাঙ্গরাঘনায গুরু দাটয়ত্ব অঞ্জাভ টদঙ্গয়ঙ্গঙন অয ওািয মুটি –প্রভাঙ্গণয অঙ্গরাঙ্গও ওুযঅন ুন্না’য দায়াটত 

দ্ধটতয হেিত্ব তুঙ্গর ধঙ্গযঙ্গঙন। এঔাঙ্গন এয াভানয টওঙ ুঈঙ্গল্লঔ ওযা রঃ 

গ্রীও দািটনওঙ্গদয আরাটয়যাত ংক্রান্ত নুভান টনবিয ফিঙ্গফযয ঘুরঙ্গঘযা টফঘায টফঙ্গিলঙ্গণয য ক্ষুব্ধ টফস্মঙ্গয় আফঙ্গন 

তাআটভয়যা প্রশ্ন হযঙ্গঔঙ্গঙন হম নফী- যূরঙ্গদয ঐী ঞানান  প্রঞানায ভুওাটফরায় টনঙ্গচঙ্গদয ফাঙ্গচ অন্দাচ নুভানগুঙ্গরা 

হ ওযায টনঙ্গফিাধ অস্পধিা তাযা হদঔায় টও ওঙ্গয। টতটন টরঙ্গঔঙ্গঙন, ‚দিঙ্গনয অটদ গুরু এটযেিঙ্গরয আরাটয়যাত 

ংক্রান্ত অঙ্গরাঘনা ঔুঁটিঙ্গয় হদঔঙ্গর হম হওান ঙ্গঘতন াঠও এ টদ্ধাঙ্গন্ত ঈনীত ঙ্গত ফাধয ঙ্গফন, যব্বুর অ’রাটভঙ্গনয 

টযঘয় ম্পঙ্গওি ঞানতায হক্ষঙ্গত্র গ্রীও দািটনওঙ্গদয টতযআ হওান তুরনা হনআ। তা ঙ্গত্ত্ব টওঙু ংঔযও ফিাঘীন মঔন 

গ্রীওঙ্গদয টতপ্রাওৃত দিনঙ্গও যূরঙ্গদয ঐী ঞানান  টক্ষায ভুওাটফরায় হিঙ্গন অঙ্গন তঔন টফস্মঙ্গয় হফদনায় টনফিাও য়া 

ঙাো হওান ঈায় থাঙ্গও না। হওননা, ফযাাযটি তঔন গ্রাভয চটভদাযঙ্গও াানাঙ্গয াঙ্গথ তুরনা ওযায ভত দাঁোয়, 

ফযং অয চখনয। হওননা, াানা হমভন হকািা াম্রাঙ্গচযয ফযফস্থাও, হতভটন চটভদায তায গ্রাঙ্গভয ফযফস্থাও, তাআ 

ঈবঙ্গয়য ভাঙ্গছ দূযতভ াদৃয ন্তত যঙ্গয়ঙ্গঙ। থঘ নফী  দািটনওঙ্গদয ভাঙ্গছ হিুওু হনআ। হওননা নফীযা হম আরভ 

ধাযণ ওঙ্গযন হ ম্পঙ্গওি দািটনওঙ্গদয টফন্দুভাত্র ঞানান হনআ, এভন টও তায ধাঙ্গয ওাঙ্গঙ হখঁলা তাঙ্গদয ঙ্গক্ষ ম্ভফ নয়। 

টতয ফরঙ্গত টও, আয়াহুদী অয টিোন ধভিঙ্গনতাযা তাঙ্গদয হথঙ্গও অল্লা- তঙ্গত্ত্ব টধও ফকত। এঔাঙ্গন অটভ টওন্তু 

ীটনবিয আরঙ্গভয ওথা ফুছাঙ্গত ঘাটচ্ছ না, হ আরভ অভাঙ্গদয অঙ্গরাঘনায টফলয়আ নয়। হওননা তা শুধু নফীঙ্গদযআ সফটিয, 

নযঙ্গদয তাঙ্গত হওান ং হনআ। অটভ অওর  ফুটদ্ধচাত হ আরঙ্গভয ওথাআ ফুছাঙ্গত ঘাটচ্ছ মায ম্পওি র তাীদ  

টযারাঙ্গতয াঙ্গথ, অল্লা’য মাত  টপাত তথা িা  গুঙ্গনয টযঘঙ্গয়য াঙ্গথ এফং যওার  যওারীন হৌবাঙ্গকযয 

টনয়াভও অভরগুঙ্গরায াঙ্গথ, হমগুঙ্গরায টধওাংআ নফীযা অওর  ফুটদ্ধচাত প্রভাণাটদয াঙ্গথ ফণিনা ওঙ্গযঙ্গঙন। দ্বীন  



 

 

যীয়ঙ্গতয এআ ফুটদ্ধচাত আরভ ম্পঙ্গওিআ অভাঙ্গদয দািটনও ফন্ুযা ম্পূণি হফঔফয। ীটনবিয আরঙ্গভয হতা প্রশ্নআ অঙ্গ 

না, হওননা হগুঙ্গরা নফীঙ্গদয এওও সফটিয। ুতযাং দিন  নফফী আরঙ্গভয তুরনাভূরও অঙ্গরাঘনায় হ প্রে অভযা 

ঈত্থানআ ওযঙ্গফা না।‛ 

ভুটরভ ভনীলীঙ্গদয ঈয মুটিফাঙ্গদয প্রবাফ দিনাঙ্গস্ত্রয হথঙ্গও ওভ টঙর না। এভন এওিা ধাযণা ফদ্ধভূর টঙর হম 

মুটিফাদ র অকাঙ্গকাো ফুটদ্ধ দ্বাযা ুটনয়টন্ত্রত, টনবুির  টফশুদ্ধ াস্ত্র মা তয টভথযা- টনধিাযঙ্গণয এওটি টনবিযঙ্গমাকয 

ভাধযভ। তাআ আফঙ্গন তাআটভয়যা ফহু ওীটতিত গ্রীও মুটিফাঙ্গদয ভাঙ্গরাঘনায় ফতীণি ঙ্গয়ঙ্গঙন ূণি াটওতা  

অত্মপ্রতযঙ্গয়য াঙ্গথ। মুটিফাঙ্গদয টফরুঙ্গদ্ধ টওঙ ুহভৌটরও অটি ঈত্থান  ংটক্ষপ্ত অঙ্গরাঘনা ওঙ্গযআ টতটন ক্ষান্ত নটন, 

ফযং এওচন ভুচতাটঙ্গদয দৃটিঙ্গত হকািা াঙ্গস্ত্রয অকাঙ্গকাো টফঘায টফঙ্গিলণ  টফদ ভাঙ্গরাঘনা মিাঙ্গরাঘনায 

ঐটতাটও দাটয়ত্ব টতটন তযন্ত াটওতায াঙ্গথ অঞ্জাভ টদঙ্গয়টঙঙ্গরন। াঙ্গস্ত্রয ফহু স্বীওৃত ঈুর  ূঙ্গত্রয ভ্রাটন্ত 

প্রভাণওঙ্গল্প টতটন টনঙ্গযি াস্ত্রীয় দৃটিঙ্গওাণ হথঙ্গও তযন্ত মুটিটনবিয  াযকবি অঙ্গরাঘনা ওঙ্গযঙ্গঙন এফং টফটবন্ন ংঞানায 

ঔুঁত  দুফিরতা তুঙ্গর ধঙ্গয টনঔুঁত  ফিােীণ টফওল্প ংঞানা হ ওঙ্গযঙ্গঙন। হভািওথা, গ্রীও দিন  মুটিাঙ্গস্ত্র আফঙ্গন 

তাআটভয়যা’য আচটতাদ, স্বাধীন ভাঙ্গরাঘনা  ফুটদ্ধফৃটিও মিাঙ্গরাঘনা আটতাঙ্গয কটতঙ্গথ টনঃঙ্গন্দঙ্গ এওটি 

ভাআরপরঙ্গওয ভমিাদা রাব ওঙ্গযঙ্গঙ এফং আচটতাদ  কঙ্গফলণায এও নতুন টদকন্ত ঈঙ্গন্মাঘন ওঙ্গযঙ্গঙ।  

ওারাভাস্ত্রটফদঙ্গদয ভাঙ্গরাঘনায় টতটন ভান তৎয টঙঙ্গরন। হওননা এআ বদ্র্ঙ্গরাঙ্গওযা আরাঙ্গভয অত্মক্ষ ভথিন 

ওঙ্গযঙ্গঙন তয, টওন্তু কাঙ্গয়ফী টফলয়গুঙ্গরা প্রভাণ ওযঙ্গত টকঙ্গয় তাযা দািটনওঙ্গদয প্রভাণ দ্ধটত এফং দিঙ্গনয ীভাফদ্ধ 

ভ্রাটন্তূণি টযবালাআ ফযফায ওঙ্গযঙ্গঙন, থঘ হগুঙ্গরায স্বতন্ত্র অঙ্গফদন  প্রবাফ, থি  তাৎমি যঙ্গয়ঙ্গঙ। টতটন ফঙ্গরন, 

‚ৃটিতত্ত্ব, স্রোয টস্তত্ব  ুনরুত্থাঙ্গনয ততা প্রভাঙ্গণয হক্ষঙ্গত্র ওারাভাস্ত্রটফদঙ্গদয ফিফয অওর  মুটিয টফঘাঙ্গয 

হমভন াযকবি  ঙ্গন্তালচনও নয়, হতভটন (ওযুঅন-  ুন্না’য) নওর  ঈটিকত টদও হথঙ্গও প্রাভাণয নয়। (থিাৎ, 

অওর  নওর, তথা মুটি  ঈটি হওান টফঘাঙ্গযআ তা ভঙ্গনািীণি নয়।) তাযা টনঙ্গচযা এ তয স্বীওায ওঙ্গয থাঙ্গওন। 

আভাভ যাটম হল চীফঙ্গন টযোয ফঙ্গরঙ্গঙনঃ দিন  ওারাভাঙ্গস্ত্রয প্রভানীওযন দ্ধটত ম্পঙ্গওি কবীয টঘন্তাবাফনায য 

অটভ এ টদ্ধাঙ্গন্ত ঈনীত ঙ্গয়টঙ হম তাঙ্গত হযাঙ্গকয অঙ্গযাকয হনআ এফং টাা টনফাযঙ্গণয ফযফস্থা হনআ। ক্ষান্তঙ্গয 

ওযুঅন- ুন্না’য ক্ষঙ্গওআ অটভ টনযাদ  টনওিতভ থরূঙ্গ হঙ্গয়টঙ। ……অভায ভঙ্গতা হম হওঈ যীক্ষা- টনযীক্ষা 

ঘারাঙ্গফ তাঙ্গও এ টদ্ধাঙ্গন্তআ ঈনীত ঙ্গত ঙ্গফ। কামাটর  আফঙ্গন অটওর প্রায় টবন্ন ওথাআ ফঙ্গরঙ্গঙন অয এটিআ র 

তয।‛ 

ঙ্গতযয ছান্ডা তুঙ্গর ধঙ্গয এটকঙ্গয় হমঙ্গত টকঙ্গয় আফঙ্গন তাআটভয়যাঙ্গও টওঙু টংুঙ্গি ফযটিয ওাযঙ্গন ওঙ্গয়ওফায ওাযাকাঙ্গয 

হমঙ্গত য়। ৭২৬ টচটযঙ্গত হলফাঙ্গযয ভঙ্গতা ওাযাকাঙ্গয হপ্রযণ ওযা ঙ্গর তায টফঙ্গযাধী  টংুঙ্গি হরাঙ্গওযা এ ভয় তায 

ফন্ু  াকটযদঙ্গদয ঈয অক্রভণ ঘারায়। আফঙ্গন তাআটভয়যাঙ্গও ওাযাকাঙ্গয হপ্রযণ ওযায খিনায় াধাযণ ভুটরভ অয 

াচায াচায অটরভ হাওাতয ঙ্গয় ঙ্গে এফং প্রফৃটিূচাযী, টফদঅটত  ধভিঙ্গদ্র্াীযা অনঙ্গন্দ ঈল্লটত ঙ্গয় ঙ্গে।  

দীখিওার য ওাযাকায চীফঙ্গন আফঙ্গন তাআটভয়যা তৃটপ্তয টনঃশ্বা হপরঙ্গত  এওাগ্রতারূ ভাম্পদ রাঙ্গব ক্ষভ হান। 

ম্ভফত ওাযাকাঙ্গয অফায অায ঔফয চানঙ্গত হঙ্গয টতটন এয প্রটতআ রক্ষয ওঙ্গয ফঙ্গরটঙঙ্গরন –  ‚এয হবতয প্রঘুয 

ওরযাণ অয টফযাি স্বাথি যঙ্গয়ঙ্গঙ।‛ টতটন এআ টনচিন  টনঃে চীফঙ্গনয টযূণি ভমিাদা দান ওঙ্গযন এফং টযণূি 

অত্মটনভগ্নতা  কবীয অগ্র ওাঙ্গয আফাদাত  ওযুঅন টতরায়াঙ্গত ভগুর ঙ্গয় ঙ্গেন। এআ ফওা চীফঙ্গন তায 

ফঙ্গঘঙ্গয় ফে হনা টঙর ওযুঅন টতরায়াত। দুআ ফঙঙ্গযয এআ ফন্দী চীফঙ্গন টতটন তায বাআ ায়ঔ চয়নুটিন আফঙ্গন 

তাআটভয়যা’য াঙ্গথ ৮০ ফায ওুযঅন টতরায়াত ঔতভ ওঙ্গযন। ওুযঅন টতরায়াঙ্গতয য াঙ্গত মা টওঙু ভয় থাওঙ্গতা 



 

 

তা টতটন ধযয়ন, টওতাফ যঘনা অয টনঙ্গচয টওতাঙ্গফয ংঙ্গাধন  টযভাচিঙ্গনয ওাঙ্গচ ফযয় ওযঙ্গতন। ওাযাকাঙ্গয টতটন 

মা টওঙু টরঙ্গঔটঙঙ্গরন তায হফটযবাকআ টঙর তাপীয ম্পটওিত। এয ওাযন টঙর ম্ভফত ওযুঅন টতরায়াঙ্গতয 

অটধওয  ওুযঅন কবীয টবটনঙ্গফ ওাঙ্গয ধযয়ন। ওটতয় ভাঅরা টফলঙ্গয় টতটন ুটস্তওা  ঈিযত্র টরঙ্গঔন। 

ফাআঙ্গয হথঙ্গও হমফ গুরুত্বূণি  টফঙ্গল তত্ত্বকত প্রশ্নাটদ  টপওট ংক্রান্ত ঔুঁটিনাটি টফঙ্গিলণ হঘঙ্গয় াঠাঙ্গনা ঙ্গতা টতটন 

তায চয়াফ টদঙ্গতন। ওাযাকাঙ্গয ফঙ্গ টতটন মা টওঙু টরঔঙ্গতন হরাঙ্গও তা াঙ্গত াঙ্গত রুঙ্গপ টনঙ্গতা অয তা হদঙ্গয এও 

প্রান্ত হথঙ্গও নয প্রান্ত মিন্ত হৌঙঁ্গঙ হমঙ্গতা।  

ওাযাকাঙ্গযয হবতয তায যটঘত এওটি ুটস্তওা টঙর টময়াযঙ্গতয ভাঅরা ম্পটওিত, হমটিঙ্গত টতটন টভঙ্গযয অফদুল্লা 

আফনুর অঔনাই নাঙ্গভয এও ভাটরওী ভামাঙ্গফয ওাটমঙ্গও প্রতযাঔযান ওঙ্গযন। হআ ওাটময ভূঔিতা এঙ্গত প্রভাটণত ঙ্গয় 

হকঙ্গর হআ ওাটম ুরতাঙ্গনয ওাঙ্গঙ আফঙ্গন তাআটভয়যা’য টফরুঙ্গদ্ধ টবঙ্গমাক ওঙ্গযন। এয পঙ্গর ুরতাঙ্গনয অঙ্গদঙ্গ াআঙ্গঔয 

ওাঙ হথঙ্গও হরঔাোয ওর ঈওযণ টঙটনঙ্গয় হনয়া য়। হ ভয় তায ওাঙ হথঙ্গও তায ভস্ত াণ্ডুটরট  টরটঔত 

ৃিা ওাযাকায হথঙ্গও টনঙ্গয় অটদটরয়ায ফে রাআঙ্গব্রযীঙ্গত যাঔা য়। এফ টওতাঙ্গফয টযভাণ টঙর ৬০ ঔঙ্গন্ডয। টওন্তু আফঙ্গন 

তাআটভয়যা এযঙ্গয হথঙ্গভ থাঙ্গওনটন, টতটন টফটচ্ছন্ন  িুওঙ্গযা ওাকচ ওুটেঙ্গয় চভা ওঙ্গয হগুঙ্গরায ঈয ওয়রা টদঙ্গয় 

টরঔঙ্গত শুরু ওযঙ্গরন। যফতিীওাঙ্গর এবাঙ্গফ টরটঔত তায ওঙ্গয়ওটি টুস্তওা ায়া টকঙ্গয়ঙ্গঙ। 

 

তায ঙাত্রঃ 

আফঙ্গন তাআটভয়যা তায হমৌফন হথঙ্গওআ টক্ষা হদয়া শুরু ওঙ্গযন অয দীখি ৪০ ফঙয মাফত টতটন টক্ষা দান ওঙ্গযন। এ 

ভঙ্গয় ংঔয ঙাত্র তায হথঙ্গও দ্বীঙ্গনয আরভ াটর ওঙ্গযন। তায ঈঙ্গল্লঔঙ্গমাকয ঙাত্রঙ্গদয ভঙ্গধয ওঙ্গয়ওচন ঙ্গরনঃ আফনুর 

ওাটয়যভ, আফঙ্গন ওাটয, অম- মাাটফ, আফঙ্গন ওুদাভা অর- ভাওটদট, আফঙ্গন ভুপটর অর- ানফাটর, অফু ভুাম্মাদ 

অর- ওাটভ অর- ফাযমাটর, অর- ফামমায, আফঙ্গন অফদুর াটদ, ঈভায অর- াযযাটন প্রভুঔ। 

আফঙ্গন ামায ফঙ্গরন, ‚মটদ াআঔ আফঙ্গন তাআটভয়যা’য আফনুর ওাটয়যঙ্গভয ভঙ্গতা এওচন ঙাত্র ঙাো অয হওান চিন না-

 থাওঙ্গতা, টমটন ফহুর প্রঘাটযত টওতাফভূঙ্গয যঘনা ওঙ্গযঙ্গঙন হমগুঙ্গরা হথঙ্গও তায াঙ্গথ ঐওভত অয ভতাবনওয 

হালণওাযী ঈবয়আ ঈওতৃ য়, তঙ্গফ এটিআ াআঙ্গঔয ভান ভমিাদা প্রভাঙ্গণয চনয মঙ্গথি ঙ্গতা।‛ 

 

তায ওভিঃ 

ওযুঅন- ুন্না’য ুকবীয ঞানান, যীয়ঙ্গতয বাফ  ঈঙ্গিয ম্পঙ্গওি ূণি ঙ্গঘতনতা এফং টপও  আচটতাঙ্গদয েঙ্গন 

াটণ্ডতয  সফদঙ্গেয ঙা তায প্রটতটি হরঔা  যঘনায় টঙর ুস্পি। আফঙ্গন তাআটভয়যা তাপীয াস্ত্রঙ্গও তায যঘনা  

কঙ্গফলণা চীফঙ্গনয টফঙ্গল টফলয়রূঙ্গ গ্রণ ওঙ্গযটঙঙ্গরন। তায ঙাত্রঙ্গদয ফণিনা ভঙ্গত, টতটন ৩০ ঔঙ্গন্ডয হফী এও ুটফার 

তাপীয টওতাফ যঘনা ওঙ্গযটঙঙ্গরন। এআ টফস্তৃত  ধাযাফাটও তাপীয টওতাফটি টফরুপ্ত ঙ্গয় হকঙ্গর টফটবন্ন ূযায ঔটন্ডত 

তাপীয আটতভঙ্গধয প্রওা হঙ্গয়ঙ্গঙ। এ মিন্ত প্রওাটত তাপীয টওতাফগুঙ্গরা র –  তাপীরু ুযাটতর আঔরা, 

তাপীরু ভু’অয়ামাতাআন, তাপীরু ুযাটতন নূয। এঙাো তায যঘনা ভগ্র হথঙ্গও তাপীয টফলয়ও ংগুঙ্গরা 

তাপটরু আফঙ্গন তাআটভয়যা নাঙ্গভ ৭ ঔঙ্গন্ড প্রওাটত ঙ্গয়ঙ্গঙ। 



 

 

তায যটঘত টফুর ংঔযও নযানয টওতাফভূঙ্গয ভঙ্গধয ওঙ্গয়ওটি টওতাফ র –  ভাচভু’ পাতয়া আফঙ্গন তাআটভয়যা (৩৭ 

ঔন্ড), পাতয়া অর- ওফুযা (৫ ঔন্ড), অটওদাতুর য়াটটতয়যা, অটওদাতুর াভাটয়যা, দায তা’অরুদ অর-

‘অওর য়ান নাওর (১২ ঔন্ড), টভনাচু ুন্না অন নাফাটয়যা (৬ ঔন্ড), অর- চাাফ অ- াট টরভান ফািারা 

দ্বীন অর- ভাট (৬ ঔন্ড), অ- আটস্তওাভা, অর- ওাাআদ অন- নুযাটনয়যা অর- টপওটয়যা, ওা’আদা অটমভা 

টপর পাযাও ফাআন ‘আফাদা অর অর- আরাভ য়ার ইভান য়া ‘আফাদা অর অ- টযও য়ান- টনপাও 

আতযাটদ। 

 

তায ঈটিঃ 

‚অল্লা’য ক্ষ হথঙ্গও প্রটতটি াটস্তআ র এওদভ ঔাঁটি ুটফঘায এফং প্রটতটি দয়াআ র ঔাঁটি নুগ্র।‛ 

‚টতযওাঙ্গযয ওাযারুদ্ধ ফযটি হতা হ, মায ন্তয অল্লাহ ঙ্গও স্মযঙ্গণয ফযাাঙ্গয ওাযারুদ্ধ1 অয টতযওাঙ্গযয অিও ফযটি 

হতা হ- আ, মায ওাভনা- ফানা তাঙ্গও এয ক্রীতদা ফাটনঙ্গয়ঙ্গঙ।‛ 

‚এআ হকািা দ্বীঙ্গনয হওন্নআ র তযঙ্গও হচঙ্গন এয ঈয অভর ওযায ঈয, অয অভর ফযআ ফঙ্গযয াঙ্গথ ঙ্গত 

ঙ্গফ।‛ 

‚অটন মটদ অনায ন্তঙ্গয অভঙ্গরয ভধুযতা নুবফ না ওঙ্গযন তঙ্গফ হ অভঙ্গরয ফযাাঙ্গয ঙ্গন্দ ওরুন, ওাযন 

ভটভাটিত যফ হতা ফআ ফুছঙ্গত াঙ্গযন।‛ 

‚হকারাভ তায ভাটরওঙ্গও মতআ বারফাঙ্গ ততআ তায নয টওঙুয প্রটত বাঙ্গরাফাা অয হগুঙ্গরায (থিাৎ, বাঙ্গরাফাায 

নযানয টফলয়ফস্তুগুঙ্গরায) ংঔযা ওঙ্গভ মায়। অয হকারাভ তায ভাটরওঙ্গও মত ওভ বারফাঙ্গ, ততআ নয টওঙযু প্রটত 

বাঙ্গরাফাা অয হগুঙ্গরায ংঔযা হফঙ্গে মায়।‛ 

‚হকারাঙ্গভয হতা ফভয়আ য় অল্লা’য ক্ষ হথঙ্গও হওান দয়ায ওাযঙ্গন হটিয প্রটত ওতৃঞান য়া ঈটঘত, থফা াঙ্গয 

পঙ্গর যাধী য়ায ওাযঙ্গন অল্লা’য ওাঙ্গঙ তাফা ওঙ্গয টপঙ্গয মায়া ঈটঘত1 এবাঙ্গফ হ অল্লা’য এও দয়া হথঙ্গও 

অঙ্গযও দয়ায টদঙ্গও ঘরঙ্গত থাঙ্গও এফং তায হতা ফভয়আ তাফায প্রঙ্গয়াচন যঙ্গয়ঙ্গঙ।‛ 

‚া ঙ্গচ্ছ ক্ষটতয ওাযন, অয তাফা হআ ওাযণঙ্গও দূয ওঙ্গয হদয়।‛ 

‚তাীঙ্গদয প্রটত াক্ষয ফন ওযা ওরযাঙ্গণয দযচা ঈন্মুি ওঙ্গয হদয় এফং া হথঙ্গও তাফা ওযািা ভেঙ্গরয দযচা 

ফন্ ওঙ্গয হদয়।‛ 

‚ন্তঙ্গযয টফরুঙ্গদ্ধ টচাদ র ওাটপয  ভুনাটপওঙ্গদয টফরুঙ্গদ্ধ টচাঙ্গদয টবটি।‛ 

‚হওান ফযটিয ন্তয ফযাটধগ্রস্ত না ঙ্গর হ ওঔঙ্গনাআ অল্লা’য াাাট নয ওাঈঙ্গও বয় ওযঙ্গফ না।‛ 

‚তাীঙ্গদয টযণূিতা হতা তঔনআ য় মঔন ন্তঙ্গয এগুঙ্গরা ঙাো অয টওঙুআ ফটি থাঙ্গও না –  অল্লা, টতটন মাঙ্গদয 

অয হমগুঙ্গরা বাঙ্গরাফাঙ্গন তাঙ্গদযঙ্গও অয হগুঙ্গরাঙ্গও বাঙ্গরাফাা, এফং টতটন মাঙ্গদয অয হমগুঙ্গরাঙ্গও খৃণা ওঙ্গযন 

তাঙ্গদযঙ্গও অয হগুঙ্গরাঙ্গও খৃণা ওযা, মাঙ্গদয ফযাাঙ্গয টতটন অনুকতয ওযঙ্গত ফঙ্গরঙ্গঙন তাঙ্গদয প্রটত অনুকতয প্রদিন 



 

 

ওযা, মাঙ্গদয প্রটত টতটন ত্রুতা প্রদিন ওঙ্গযঙ্গঙন তাঙ্গদয প্রটত ত্রুতা প্রদিন ওযা, টতটন মা ওযঙ্গত অঙ্গদ ওঙ্গযঙ্গঙন তা 

ওযঙ্গত অঙ্গদ ওযা এফং মা ওযঙ্গত টনঙ্গলধ ওঙ্গযঙ্গঙন তা ওযঙ্গত টনঙ্গলধ ওযা।‛ 

‚এআ দুটনয়াঙ্গত এওচন ফযটি অল্লায স্মযঙ্গণ, তায প্রংায় অয তায আফাদাঙ্গত এভন এও অনন্দ ায় হমটিয াঙ্গথ 

হওান টওঙুযআ তুরনা য় না।‛ 

‚মুঙ্গদয ঈঙ্গিয র এভনফ টওঙু টযতযাক ওযা মা যওাঙ্গর হকারাঙ্গভয ক্ষটত ওযঙ্গফ, অয আফাদাঙ্গতয ঈঙ্গিয র 

এভন ফ ওাচ ওযা মা যওাঙ্গর তায ঈওায ওযঙ্গফ।‛ 

‚াভূ র টওর  তারায নযায়, মা াওভি ম্পাদনওাযীঙ্গদযঙ্গও তাীঙ্গদয ুটফার ফাকাঙ্গন টফঘযণ ওযা হথঙ্গও 

অয ৎওভিভূঙ্গয পরগুঙ্গরাঙ্গও ওািঙ্গত ফাধা হদয়।‛ 

‚টও ওযঙ্গত াযঙ্গফ অভায ত্রুযা ? অভায ন্তঙ্গযআ হতা যঙ্গয়ঙ্গঙ অভায চান্নাত, অটভ হমঔাঙ্গনআ মাআ হটি অভায 

াঙ্গথআ থাঙ্গও। অভাঙ্গও ওাযারুদ্ধ ওযা ঙ্গর হটি ঙ্গফ অভায যঙ্গফয াঙ্গথ এওাওী ে রাঙ্গবয এওটি ুঙ্গমাক। অভাঙ্গও 

তযা ওযা ঙ্গর হতা াাদাত রাব ওযঙ্গফা অয অভায বূটভ হথঙ্গও অভাঙ্গও টনফিাটত ওযা ঙ্গর হটি ঙ্গফ এও 

অধযাটত্মও পয।‛ 

 

তায ভৃতযুঃ 

আফঙ্গন তাআটভয়যা ওাযারুদ্ধ ফস্থাঙ্গত ুস্থ ঙ্গয় েঙ্গর দাঙ্গভঙ্গওয ানওতিা তায ওাঙ্গঙ হযাক টযঘমিায ঈঙ্গিঙ্গয 

কভন ওঙ্গযন অয তাঙ্গও ফঙ্গরন, ‚অভায দ্বাযা হওান ত্রুটি টফঘযুটত ঙ্গর ফা ওি হঙ্গয় থাওঙ্গর অল্লা’য য়াঙ্গস্ত অটন 

অভাঙ্গও ক্ষভা ওযঙ্গফন।‛ চফাঙ্গফ আফঙ্গন তাআটভয়যা ফরঙ্গরন, ‚অটভ অভায ক্ষ হথঙ্গও অনাঙ্গও ক্ষভা ওঙ্গযটঙ অয 

তাঙ্গদযঙ্গও ক্ষভা ওঙ্গযটঙ মাযা অভায াঙ্গথ ত্রুতা ওঙ্গযঙ্গঙ। অয অটভ হম ঙ্গতযয ঈয অটঙ তা তাযা চাঙ্গন না। 

ুরতান ভু’অজ্জাভ অর- ভাটরওনু নাটয অভাঙ্গও ফন্দী ওঙ্গযটঙঙ্গরন ফঙ্গর তায টফরুঙ্গদ্ধ অভায হওান টবঙ্গমাক হনআ। 

হওননা টতটন টনঙ্গচ হথঙ্গও এ ওাচ ওঙ্গযনটন, ফযং ঈরাভাঙ্গয় হওযাভকঙ্গনয প্রটত অস্থা  অনুকঙ্গতযয ওাযঙ্গন ওঙ্গযঙ্গঙন। 

তাআ অটভ তাঙ্গও ভামুয ভঙ্গন ওটয। অভায ক্ষ হথঙ্গও অটভ অল্লা  তায যূর (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয 

দুভন ঙাো ফাআঙ্গওআ ভাপ ওঙ্গযটঙ।‛ 

হফ টওঙুটদন যীয ুস্থ থাওায য টতটন ওাযারুদ্ধ ফস্থায় ৭২৮ টচটয ঙ্গনয ২০হ মুরওাদা যাঙ্গত আটন্তওার 

ওঙ্গযন। ভুামটমন দুঙ্গকিয টভনাঙ্গয ঘঙ্গে ায়ঔুর আরাঙ্গভয ভৃতুযংফাদ হখালণা ওঙ্গযন, এযয ফুরুঙ্গচ হভাতাঙ্গয়ন 

াাযাযত হঘৌটওদায হঔান হথঙ্গও হআ হখালণায ুনযাফৃটি ওঙ্গয, ভটচদগুঙ্গরা হথঙ্গও ঙটেঙ্গয় ঙ্গে এ হাওফাতিা, 

টফদুযৎ হফঙ্গক ঙটেঙ্গয় ঙ্গে তায ভৃতযু ংফাদ। ভুূঙ্গতি স্তব্ধ ঙ্গয় মায় ঙ্গযয ফ অনন্দ হওারার, হাঙ্গওয ঙায়া হনঙ্গভ 

অঙ্গ ফিত্র। দুঙ্গকিয দযচা ঔুঙ্গর টদঙ্গয় ফিাধাযণঙ্গও প্রঙ্গফঙ্গয নুভটত হদয়া য়। দঙ্গর দঙ্গর হরাওচন অঙ্গত থাঙ্গও 

ায়ঔুর আরাভঙ্গও এও নচয হদঔায চনয।  

ভৃতঙ্গদঙ্গও হকার হদয়ায ঙ্গয তায প্রথভ চানামা দুঙ্গকিয হবতয নুটিত য়ায য তা ঙ্গযয ফৃিভ ভটচদ (এটি 

তৎওারীন আরাভী টফঙ্গশ্বয ফৃিভ চাঙ্গভ ভটচদ টঙর) চাঙ্গভ ঈভুটফঙ্গত অনা য়। দুকি  চাঙ্গভ ঈভুটফয ভধযওায দীখি 

যাচথ হরাঙ্গও হরাওাযণয ঙ্গয় ঙ্গে। এ ভটচদ বঙ্গয টকঙ্গয় াভঙ্গনয ভয়দান, যাচথ, অঙ্গাঙ্গয টর- কটর, ফাচায 



 

 

ফআ হরাঙ্গও বঙ্গয মায়। টবঙ্গেয ঘা এঙ্গতা হফী টঙর হম সনযঙ্গদযঙ্গও ওটপন টখঙ্গয যাঔঙ্গত য়, নযথায় চানামায 

হপামত  আটন্তচাভ ওযা টঙর টতযআ ওটঠন। ঐটতাটওঙ্গদয ভঙ্গত আটতূঙ্গফি আরাভী টফঙ্গশ্বয অয হওাথা এঙ্গতা ফে 

চানামা নুটিত য়টন। 

আফঙ্গন ওাটয ফঙ্গরন, ‚তায চানামায াভঙ্গন, টঙ্গঙ, ডাঙ্গন ফাঙ্গভ টফুর ংঔযও ফযটি ফস্থান ওযটঙঙ্গরন। তাঙ্গদয ংঔযা 

এওভাত্র অল্লাআ কণনা ওযঙ্গত াঙ্গযন। হওান এও ফযটি টঘৎওায ওঙ্গয ফরঙ্গরন, ‘ুন্নাঙ্গতয আভাঙ্গভয চানামা হতা এভনআ 

য়’, এটি হানায য হরাঙ্গওযা ওাঁদা শুরু ওযঙ্গরা।‛ 

পচঙ্গযয য চানামা হফয ঙ্গয়টঙঙ্গরা, হমাঙ্গযয য চানামায নাভাম নুটিত য় অয টবে হঠঙ্গর টনওিফতিী ওফযস্থান 

অ- ুটপয়াঙ্গত হৌঙঁঙ্গত অঙ্গযয য়াি ঙ্গয় ঙ্গে। টত ল্প ভঙ্গয় ায়ঙ্গঔয ভৃতযু ংফাদ ুঙ্গযা আরাভী টফঙ্গশ্ব 

ঙটেঙ্গয় ঙ্গে।  

আভাভ আফঙ্গন যচফ ফঙ্গরন, ‚টনওিফতিী  দূযফতিী হদগুঙ্গরাঙ্গত আভাঙ্গভয কাঙ্গয়ফানা চানামা ো য়, এভনটও আয়াভান  

ুদুয ঘীঙ্গন তায কাঙ্গয়ফানা চানামা নুটিত য়। ভ্রভণওাযীযা ফণিনা ওঙ্গযঙ্গঙন হম ঘীঙ্গনয এওটি দূযফতিী ঙ্গয চুভু’অয 

টদন কাঙ্গয়ফানা চানামায হখালণা এবাঙ্গফ হদয়া ঙ্গয়টঙঙ্গরা –  ‘ওযুঅনুর ওাযীঙ্গভয ভুঔাঙ্গত্রয চানামা ঙ্গফ।’ ‛ 

ভান অল্লা আফঙ্গন তাআটভয়যা (য.) হও ক্ষভা ওরুন এফং তাঙ্গও চান্নাতুর টপযদাঈ প্রদান ওরুন, অভীন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ন্তঙ্গযয ফযাটধভূ  তাঙ্গদয টঘটওৎা 

 

 

ন্তয টতন ধযঙ্গনয ঙ্গয় থাঙ্গও –  

(১) টফশুদ্ধ ন্তয, এটি অল্লা’য অঙ্গদ- টনঙ্গলধ টফঙ্গযাধী ফ ওাভনা- ফানা হথঙ্গও টনযাদ এফং টতটন মা চাটনঙ্গয় 

টদঙ্গয়ঙ্গঙন হগুঙ্গরায টফযীত ওর ংয়- ঙ্গন্দ হথঙ্গও টনযাদ1 হমভটনবাঙ্গফ এটি অল্লা ঙাো নয টওঙুয আফাদাত 

ওযা এফং যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ঙাো নয হওান ফযটি হথঙ্গও টফঘায- ভীভাংা ঘায়া হথঙ্গও 

টনযাদ।   

(২) ভৃত ন্তয, এটি টফশুদ্ধ ন্তঙ্গযয টফযীত হমটিয হওান প্রাণ হনআ1 এটি না চাঙ্গন তায যফঙ্গও অয না তায আফাদাত 

ওঙ্গয। 

(৩) এভন এও ন্তয, হমটিঙ্গত টওঙু চীফনীটি অঙ্গঙ টওন্তু এওটি ত্রুটি অঙ্গঙ। ুতযাং এআ ন্তঙ্গয অল্লা’য প্রটত 

বাঙ্গরাফাা, তায প্রটত ইভান, আঔরা অয তায়াক্কুর থাঙ্গও1 এগুঙ্গরা ন্তঙ্গযয চীটফত থাওায চনয টযামি টফলয়। 

এআ ন্তঙ্গয টনযথিও  ায ওাভনা- ফানায প্রটত বাঙ্গরাফাা অয এগুঙ্গরায প্রটত গ্রাটধওায থাঙ্গও, অঙ্গযা থাঙ্গও 

খৃণয নীটত  অঘায- অঘযণ1 এগুঙ্গরায ওাযঙ্গন ন্তয ভৃত ঙ্গয় ঙ্গে। এআ ন্তযটি চীটফত  ভৃত -  এ দুঙ্গিা ফস্থায 

ভঙ্গধয ক্রভাকত  দুরঙ্গত থাঙ্গও।  

ুতযাং প্রথভ প্রওাঙ্গযয ন্তয র চীটফত, নম্র, হওাভর  বদ্র্ ন্তয। টদ্বতীয় প্রওাঙ্গযয ন্তযটি শুটওঙ্গয় মায়া, ওটঠন  

ভৃত ন্তয। তৃতীয় প্রওাঙ্গযয ন্তয র ফযাটধগ্রস্ত ন্তয, এঙ্গও টনযাদ ওযা হমঙ্গত াঙ্গয থফা এয ধ্বং হভাযাটেত 

ঙ্গয় হমঙ্গত াঙ্গয।  

ন্তঙ্গযয ওর ফযাটধআ ওাভনা- ফানা অয ঙ্গন্দ- ংঙ্গয়য ঈয কঙ্গে ঈঙ্গঠ। ন্তঙ্গযয চীফনীটি  এয প্রদীটপ্ত এয 

ওর ওরযাঙ্গণয ওাযন, অয এয ভৃতযু  ন্ওাযভয়তা এয ওর া  ভেঙ্গরয ওাযন। 

তয ম্পঙ্গওি চানা, এঙ্গও বাঙ্গরাফাা অয নয হমঙ্গওান টওঙুয ঈয এঙ্গও গ্রাটধওায হদয়া ঙাো ন্তয ওঔঙ্গনাআ 

চীটফত  টযশুদ্ধ ঙ্গফ না। ন্তঙ্গযয চনয হওান ুঔ- অনন্দ ফা ংঙ্গাধন হনআ, মটদ না এটি অল্লা’য আফাদাত ওযাঙ্গও 

এয এওভাত্র রক্ষয- ঈঙ্গিঙ্গয টযণত ওঙ্গয এফং হওফরভাত্র অল্লাহ ঙ্গওআ ওাভনা ওঙ্গয।  

ন্তঙ্গযয টযশুটদ্ধ, তাফা ওযা, ফ ধযঙ্গনয টভথযা বাঙ্গরাফাা অয খৃণয অঘায- অঘযণ ফচিন ওযা ঙাো ন্তয ওঔঙ্গনাআ 

মথামথ ঙ্গফ না। াঙ্গয প্রটত ঈৎাটত ওযা ন্তঙ্গযয টফরুঙ্গদ্ধ টচাদ ওযা অয এঙ্গও টাফটনওাঙ্গয ম্মুঔীন ওযা, 

চীন চাটতয ন্তবুিি য়তানঙ্গদয ঘক্রান্ত  রক্ষয- ঈঙ্গিয হচঙ্গন অল্লাহ ঙ্গও অঁওটেঙ্গয় ধঙ্গয তাঙ্গদয টফরুঙ্গদ্ধ রোআ ওযা 

এফং ভটভাটিত অল্লা’য স্মযণ ওযায ভাধযঙ্গভ অয তাঙ্গদয হথঙ্গও অল্লা’য টনওি অেয় ঘায়ায ভাধযঙ্গভ টনঙ্গচঙ্গও যক্ষা 

ওযা –  এগুঙ্গরা ওযা ঙাো এটি ওঔঙ্গনাআ টচিত ঙ্গফ না। 
১১

  

দুটি হভৌটরও টফলঙ্গয়য ঈয হওন্ন ওঙ্গয ন্তয ত্রুটিূণি  দুফির ঙ্গয় মায়, এগুঙ্গরা ঙ্গরা -  আরঙ্গভয টফওটৃত  টনয়যঙ্গতয 

টফওৃটত। এগুঙ্গরা দুঙ্গিা ধ্বংাত্মও ফযাটধ -  হক্রাধ  থভ্রিতায টদঙ্গও ারাক্রঙ্গভ টযঘাটরত ওঙ্গয। থভ্রিতা র 



 

 

টনয়যঙ্গতয টফওটৃতয হল টযনাভ। ুতযাং এআ দুঙ্গিা ফযাটধআ র ন্তযঙ্গও দুদিাগ্রস্তওাযী ওর ফযাটধয যাচা। এয 

টঘটওৎা টনবিয ওঙ্গয আরঙ্গভয ঈয টবটি ওযা টদায়াঙ্গতয (থটনঙ্গদিনা) ঈয। আরঙ্গভয ঈয টবটি ওযা টদায়াত র 

তযঙ্গও চানা অয হটিয নুযণ ওযা। ুঙ্গযা ওুযঅনআ র এআ দুঙ্গিা ফযাটধ নযানয ওর ফযাটধয টঘটওৎা অয 

ওযুঅনআ টযূণি টদায়াত ধাযণ ওঙ্গয। 
১২

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

টঘটওৎা ম্পঙ্গওি ওযুঅঙ্গন ফটণিত অয়াত 

 

 

ভান অল্লা ফঙ্গরন, 

 

َٓ   ٠َْشفِ َٚ  ١ِٕ ِِ ْئ ُِّ  ٍَ ْٛ ﴾ُٗٔصُذَٚس لَ  
‚…এফং টতটন ভুটভনঙ্গদয ন্তযভূঙ্গয টঘটওৎা ওযঙ্গফন।‛ (ূযা তাফা, ৯ : ১৪) 

 

 َٛ ُٙ ِشْظُذ فَ َِ اَِرا  َٚ ِٓ ﴾٠ٓ ٠َْشف١ِ  

‚এফং মঔন অটভ ুস্থ আ, টতটন অভায টঘটওৎা ওঙ্গযন।‛ (ূযা শু’অযা, ২৬ : ৮০) 

 

 َٚ  ُْ ثُِّى ٓ سَّ ِِّ ِػظَخٌ  ْٛ َِّ َٙب إٌَّبُط لَْذ َجبَءْرُىُ  ًُ٘ذٜ  ِشفَبءٌ ٠َب أ٠َُّ َٚ ُذِٚس  ب فِٟ اٌصُّ َّ ٌِّ

  َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ خٌ ٌِّ َّ َسْد َٚ٘٥﴾  
‚হ ভানফচাটত, হতাভাঙ্গদয যঙ্গফয ক্ষ হথঙ্গও হতাভাঙ্গদয ওাঙ্গঙ ঈঙ্গদ এঙ্গঙ্গঙ, অয এঙ্গঙ্গঙ ন্তযভূঙ্গয ওর 

হযাঙ্গকয এওটি টঘটওৎা, এফং (এটি) ভুটভনঙ্গদয চনয টদায়াত (থপ্রদিও)  যভত।‛ (ূযা আঈনু, ১০ : ৫৭) 

 

 َٛ ُ٘ ب  َِ  ِْ ٌْمُْشآ َٓ ا ِِ ُي  َُٕٔضِّ َٓ اَِلَّ ِشفَبٌء َٚ ١ ِّ ََل ٠َِض٠ُذ اٌظَّبٌِ َٚ  ۙ َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ خٌ ٌِّ َّ َسْد َٚ

﴾٠َٕخَغبًسا    
‚এফং অভযা ওুযঅন নাটমর ওঙ্গযটঙ, মা ভুটভনঙ্গদয চনয এওটি টঘটওৎা  যভত…‛ (ূযা আযা’, ১৭ : ৮২) 

 

 َٚ ًُ٘ذٜ  ُٕٛا  َِ َٓ آ َٛ ٌٍَِِّز٠ ۖۖ  ِشفَبءٌ ُ٘  

‚এটি (ওযুঅন) অল্লা’য টফশ্বাী ফান্দাঙ্গদয চনয টদায়াত অয এওটি টঘটওৎা।‛ (ূযা পুটরাত, ৪১ : ৪৪) 



 

 

 

 ِٗ أُُٗ ف١ِ َٛ ٌْ ْخزٌٍَِف أَ ُِّ َٙب َشَشاٌة  ٓ ثُطُِٛٔ ِِ َّٕبِط   ِشفَبٌء ٠َْخُشُج  ٌٍِّ  

‚তাঙ্গদয ঈদয হথঙ্গও টনকিত য় টফটফধ ফঙ্গণিয ানীয় (ভধু), মাঙ্গত ভানুঙ্গলয চনয যঙ্গয়ঙ্গঙ এওটি টঘটওৎা।‛ (ূযা নার, 

১৬ : ৬৯) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রথভ ধযায় 

 

 

 

 

 

 



 

 

ন্তঙ্গযয ফযাটধভূ  তাঙ্গদয টঘটওৎা 

 

টনশ্চয়আ ওর প্রংা অল্লা’য চনযআ, অভযা তাযআ াাময ঘাআ অয ক্ষভা প্রাথিনা ওটয এফং তায টনওি অেয় ঘাআ 

অভাঙ্গদয অত্মা  অভঙ্গরয টনেতা হথঙ্গও। অল্লা মাঙ্গও টদায়াত দান ওঙ্গযন হওঈআ তাঙ্গও থভ্রি ওযঙ্গত াঙ্গয না 

অয অল্লা মাঙ্গও থভ্রি ওঙ্গযন হওঈআ তাঙ্গও টদায়াত টদঙ্গত াঙ্গয না। অটভ াক্ষয টদটচ্ছ হম অল্লা ঙাো আফাদাঙ্গতয 

হমাকয হওান আরা হনআ, তায হওান যীও হনআ। অয অটভ এটি াক্ষয টদটচ্ছ হম ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া 

াল্লাভ) তায হকারাভ  যূর। 

হকৌযফাটিত অল্লা ভুনাটপওঙ্গদয ম্পঙ্গওি ফঙ্গরন, 

 

 ُِٙ َشٌض فِٟ لٍُُٛثِ َِّ ُٗ ُُ اٌٍَـّ ُ٘ َشًظب ۖفََضاَد َِ  

‚তাঙ্গদয ন্তঙ্গয এওটি ফযাটধ যঙ্গয়ঙ্গঙ, অয অল্লা তাঙ্গদয ফযাটধ ফৃটদ্ধ ওঙ্গয টদঙ্গয়ঙ্গঙন।‛ (ূযা ফাওাযা, ২ : ১০) 

 

 ُِٙ َٓ فِٟ لٍُُٛثِ َِّز٠ ُْ فِْزَٕخً ٌٍِّ ١ْطَب ٍْمِٟ اٌشَّ ب ٠ُ َِ  ًَ َشٌض ١ٌَِّْجَؼ ٌْمَبِع١َِخ لٍُُٛثُ َِّ ا َٚ َّْ اِ َٚ    ُْ ُٙ

َٓ ٌَفِٟ ِشمَبٍق ثَِؼ١ٍذ   ١ ِّ ﴾ٖ٘اٌظَّبٌِ  

‚এটি এআ চনয হম, য়তান মা প্রটক্ষপ্ত ওঙ্গয হিা টতটন তাঙ্গদয চনয যীক্ষাস্বরূ ওঙ্গযন, মাঙ্গদয ন্তঙ্গয যঙ্গয়ঙ্গঙ এওটি 

ফযাটধ অয মাঙ্গদয ন্তয ওটঠন।‛ (ূযা াজ্জ, ২২ : ৫৩) 

 

 ُِٙ َٓ فِٟ لٍُُٛثِ اٌَِّز٠ َٚ  َْ َٕبفِمُٛ ُّ ٌْ ِٗ ا ُْ ٠َٕزَ َشٌض ٌَّئِٓ ٌَّ ِذ٠َِٕخ َِّ َّ ٌْ َْ فِٟ ا ْشِجفُٛ ُّ ٌْ ا َٚ

َٙب اَِلَّ ل١ًٍََِل   ُِٚسََٚٔه ف١ِ َُّ ََل ٠َُجب ُْ ثُ ِٙ ﴾ٌَُْٕٓٙغِش٠َََّٕه ثِ  

‚ভুনাটপঙ্গওযা অয মাঙ্গদয ন্তঙ্গয এওটি ফযাটধ অঙ্গঙ অয মাযা নকঙ্গয গুচফ যিনা ওঙ্গয, তাযা টফযত না ঙ্গর অটভ 

টনশ্চয়আ তাঙ্গদয টফরুঙ্গদ্ধ হতাভাঙ্গও প্রফর ওযঙ্গফা। এযয এআ নকযীঙ্গত হতাভায প্রটতঙ্গফী রূঙ্গ তাযা ল্প ভয়আ 

থাওঙ্গফ।‛ (ূযা অমাফ, ৩৩ : ৬০) 

 

 



 

 

 ُِٙ َٓ فِٟ لٍُُٛثِ ١ٌَِمَُٛي اٌَِّز٠ َٚ  ۙ َْ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ ٌِْىزَبَة  َٓ أُٚرُٛا ا ََل ٠َْشرَبَة اٌَِّز٠ َشٌض َٚ َِّ

اٌْ  ثًََل   َٚ َِ َزا  ـٰ َٙ ُٗ ثِ بَرا أََساَد اٌٍَـّ َِ  َْ َىبفُِشٚ  

‚…এফং টফশ্বাীযা অয টওতাফীযা ঙ্গন্দ হালণ না ওঙ্গয। এয পঙ্গর মাঙ্গদয ন্তঙ্গয এওটি ফযাটধ অঙ্গঙ তাযা  

ওাটপযযা ফরঙ্গফ, ‘অল্লা এআ টবনফ  ঈটি টদঙ্গয় টও ফুছাঙ্গত হঘঙ্গয়ঙ্গঙন ?’ ‛ (ূযা অর- ভুদদাটয, ৭৪ : ৩১) 

 

অল্লা অয ফঙ্গরন 
১৩

, 

 

 َٚ  ُْ ثُِّى ٓ سَّ ِِّ ِػظَخٌ  ْٛ َِّ َٙب إٌَّبُط لَْذ َجبَءْرُىُ  ًُ٘ذٜ  ِشفَبءٌ ٠َب أ٠َُّ َٚ ُذِٚس  ب فِٟ اٌصُّ َّ ٌِّ

  َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ خٌ ٌِّ َّ َسْد َٚ٘٥﴾  

‚হ ভানফচাটত, হতাভাঙ্গদয যঙ্গফয ক্ষ হথঙ্গও হতাভাঙ্গদয ওাঙ্গঙ ঈঙ্গদ এঙ্গঙ্গঙ, অয (এটি) হতাভাঙ্গদয ন্তযভূঙ্গ মা 

যঙ্গয়ঙ্গঙ তায চনয এওটি টঘটওৎা, এফং (এটি) ভুটভনঙ্গদয চনয টদায়াত (থপ্রদিও)  যভত।‛ (ূযা আঈনু, ১০ 

: ৫৭) 

 

 َٛ ُ٘ ب  َِ  ِْ ٌْمُْشآ َٓ ا ِِ ُي  َُٕٔضِّ َٓ اَِلَّ ِشفَبٌء َٚ ١ ِّ ََل ٠َِض٠ُذ اٌظَّبٌِ َٚ  ۙ َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ خٌ ٌِّ َّ َسْد َٚ

﴾٠َٕخَغبًسا    

‚এফং অভযা ওুযঅন নাটমর ওঙ্গযটঙ, মা ভুটভনঙ্গদয চনয এওটি টঘটওৎা  যভত, টওন্তু তা মাটরভঙ্গদয ক্ষটতআ ফৃটদ্ধ 

ওঙ্গয।‛ (ূযা আযা’, ১৭ : ৮২) 

 

َٓ   ٠َْشفِ َٚ  ١ِٕ ِِ ْئ ُِّ  ٍَ ْٛ ٰٝ ُٗٔصُذَٚس لَ ُٗ َػٍَ ٠َزُُٛة اٌٍَـّ َٚ    ُْ ِٙ ِْ٘ت َغ١ْعَ لٍُُٛثِ ٠ُْز َٚ  ﴾

ُٗ َػٍِ  اٌٍَـّ َٚ ٓ ٠ََشبُء    َِ  ٌُ ٌُ َدِى١ ١ٔ٘﴾  
‚…এফং টতটন ভুটভনঙ্গদয ন্তযভূঙ্গয টঘটওৎা ওযঙ্গফন। অয তাঙ্গদয ন্তযভূঙ্গয হক্রাধ দূয ওঙ্গয টদঙ্গফন, অল্লা মায 

প্রটত আচ্ছা ক্ষভাীর ঙ্গফন, এফং অল্লা হতা ফিঞানানী, প্রঞানাভয়।‛ (ূযা তাফা, ৯ : ১৪- ১৫) 

 



 

 

যীঙ্গযয ুস্থতা র এয ুস্থ- ফর থাওায টফযীত, এটি র এওটি ধঃতন মা এঙ্গত খিায ওাযঙ্গন এয ঈরটব্ধ 

ওযায স্বাবাটফও নুবটূত অয নেঘে ওযায ওৃতওামিতা হদঔা হদয়।  

এটিয ঈরটন্ ম্পঙ্গওি ফরা মায়, য় এটি ম্পূণিবাঙ্গফআ ঘঙ্গর মায়, হমভন ন্ত্ব ফা ফটধযতা1 থফা এটি হওান টওঙুয 

নুবটুতঙ্গও বরুবাঙ্গফ নুবফ ওঙ্গয, হমভন টভটি হওান টওঙুঙ্গও হতঙ্গতা টঙ্গঙ্গফ নুবফ ওঙ্গয ফা এভন রীও টওঙুয 

টস্তঙ্গত্ব টফশ্বা ওঙ্গয, ফাস্তফ দুটনয়াঙ্গত হমটিয হওান ফাস্তফতাআ হনআ।  

অয এটিয ে- প্রতযে নেঘে ওযায ওতৃওামিতায হক্ষঙ্গত্র ঈদাাযন র ঔাফায চঙ্গভ ক্ষভতা ফা যীঙ্গযয চনয 

ুটিওয ঔাফাঙ্গযয প্রটত রুটঘ না থাওা ফা এভন টওঙুয প্রটত ওাভনা ওযা মা এঙ্গও দুফির ওযঙ্গফ1 এগুঙ্গরায পঙ্গর ুস্থতায 

টদঙ্গও টযঘাটরত ওযঙ্গফ, তঙ্গফ ভৃতযু ফা াযীটযও ধ্বংঙ্গয টদঙ্গও টযঘাটরত ওযঙ্গফ না। এয টযফঙ্গতি বুর টযভাঙ্গন টওঙু 

হঔঙ্গর ফা বুর ঈাঙ্গয় যীঙ্গয টওঙু প্রঙ্গয়াক ওযঙ্গর এআ ওতৃওামিতাগুঙ্গরা ভূর যীযঙ্গওআ ীোয টদঙ্গও টযঘাটরত ওযঙ্গফ।  

প্রথভটিয হক্ষঙ্গত্র এটি ঙ্গত াঙ্গয হম, য় ঔুফআ ল্প টযভান ঔাফায গ্রঙ্গণয ওাযঙ্গন যীঙ্গযয অয টধও টযভান 

ঔাফাঙ্গযয প্রঙ্গয়াচন য়, থফা ঔুফ হফী টযভান ঔাফায গ্রঙ্গণয ওাযঙ্গন যীঙ্গযয হগুঙ্গরা হফয ওঙ্গয হদয়ায প্রঙ্গয়াচন 

ঙ্গে। অয টদ্বতীয়টিয হক্ষঙ্গত্র, লঙ্গধয বুর ফযফাঙ্গযয ওাযঙ্গন যীঙ্গয তাভাত্রা তযন্ত হফী ফা ওভ ঙ্গয় মায়ায ভত 

টওঙু খিঙ্গত াঙ্গয। 

এওআ টফলয় ন্তঙ্গযয ফযাটধয চনয তয, ওাযন এটি এও ধযঙ্গনয ধঃতন মা এঙ্গত খঙ্গি এফং এয ঈরটব্ধ  

ওাভনা- ফানায ওতৃওামিতা খিায়। ুতযাং এটিয ঈরটব্ধ ম্পঙ্গওি ফরা মায়, এটি ধঃটতত য় ঙ্গন্দয ঈয 

ঙ্গন্দ টদঙ্গয় ঈস্থাটত এয টস্তত্ব দ্বাযা, মতক্ষণ মিন্ত তা তয হদঔঙ্গত না ায় থফা বুরবাঙ্গফ তযঙ্গও ফুঙ্গছ হনয়। 

তযঙ্গও খৃণা ওযা দ্বাযা এটিয ওাভনা- ফানা ধঃটতত য় অয টভথযাঙ্গও বাঙ্গরাফাায দ্বাযা মা এটি ক্ষটতগ্রস্ত য়। এ 

ওাযঙ্গনআ ‚ফযাটধ‛ হও ওঔঙ্গনা ওঔঙ্গনা ঙ্গন্দ- ংয় টঙ্গঙ্গফ ফযাঔযা ওযা য়, হমভনিা এআ অয়াঙ্গতয তাপীঙ্গয ফযাঔযা 

ওঙ্গযঙ্গঙন ভুচাটদ  ওাতাদা –  

 

 ُِٙ َشٌض فِٟ لٍُُٛثِ َِّ ُٗ ُُ اٌٍَـّ ُ٘ َشًظب ۖفََضاَد َِ  

‚তাঙ্গদয ন্তঙ্গয যঙ্গয়ঙ্গঙ এওটি ফযাটধ অয অল্লা তাঙ্গদয ফযাটধ ফৃটদ্ধ ওঙ্গয টদঙ্গয়ঙ্গঙন।‛ (ূযা ফাওাযা, ২ : ১০) 

 

এফং নয ভয় ফযাটবঘায ওযায চনয ওাভনা ওযা, হমভনিা এআ অয়াঙ্গত ফরা ঙ্গয়ঙ্গঙ –   

 

 ِٗ ٍْجِ َغ اٌَِّزٞ فِٟ لَ َّ َشٌض ف١ََْط ْؼُشٚفًب  َِ َِّ ًَل  ْٛ َٓ لَ ٍْ لُ َٖٕٚ﴾  

‚… মাঙ্গত মায ন্তঙ্গয এওটি ফযাটধ অঙ্গঙ হ প্ররুব্ধ য়।‛ (ূযা অমাফ, ৩৩ : ৩২) 

 



 

 

এ ওাযঙ্গনআ অর- ঔাযা’আটত ‚ন্তঙ্গযয দুফিরতা  এয ফযাটধভূঙ্গয থি‛ নাভও এওটি টওতাফ যঘনা ওঙ্গযটঙঙ্গরন, 

এঔাঙ্গন ‘ফযাটধভূ’ ফরঙ্গত ফুছাঙ্গনা ঙ্গয়ঙ্গঙ ওাভনা- ফানায ফযাটধঙ্গও। 

ফযাটধগ্রস্ত ফযটি এভন টওঙ ুদ্বাযা ক্ষটতগ্রস্ত য় হমটি দ্বাযা ুস্থ ফযটি ক্ষটতগ্রস্ত য় না, হমভন –  ঔুফআ ল্প ঈষ্ণতা, ল্প 

ঠাণ্ডা, ল্প টযেভ ফা নুরূ টওঙু দ্বাযা1 দুফির ফস্থায় এগুঙ্গরাঙ্গও য ওযায ক্ষভতায ওাযঙ্গন এগুঙ্গরা তায ক্ষটত 

ওঙ্গয। াধাযণত ীটেত ফযটিঙ্গও ুস্থতা দুফির ওঙ্গয হদয় তায নীরতা দুফির ওঙ্গয হদয়ায ভাধযঙ্গভ অয হ তায 

ফর ফস্থায় মা য ওযঙ্গত াঙ্গয হ যক্ষভতা ক্ষভ ওঙ্গয হদয়। ুতযাং ুস্থ ফস্থা ংযটক্ষত থাঙ্গও ুস্থ থাওায 

ভাধযঙ্গভ অয এটি দূয য় এয টফযীত ফস্থায দ্বাযা। ুস্থতায টদঙ্গও টযঘাটরত ওযা প্রাযটম্ভও ফস্থায নুরূ হওান 

ফস্থায ঈটস্থটত দ্বাযা ুস্থতা অয তীব্র ঙ্গয় ঙ্গে অয তা দূয য় এয টফযীত দ্বাযা।  

এ ওাযঙ্গন মটদ এওচন ুস্থ ফযটি তাঙ্গও শুরুঙ্গত ুস্থতায টদঙ্গও টযঘাটরত ওঙ্গযঙ্গঙ এভন টওঙু দ্বাযা টনীটেত য়, 

তঙ্গফ তায ফযাটধ ফৃটদ্ধ ায় অয তায নীরতা টধওতয দুফির ঙ্গয় মায়, য়ঙ্গতা (এটি ঙ্গত াঙ্গয) তায ভৃতুযয অক 

মিন্ত। টওন্তু হ মটদ এভন টওঙু দ্বাযা প্রবাটফত য় মা তায টি ফৃটদ্ধ ওযঙ্গফ অয ফযাটধ দুফির ওযঙ্গফ, তঙ্গফ টফযীত 

খিনা খিঙ্গফ। 

ন্তঙ্গযয ফযাটধ র এওটি মন্ত্রণা মা ন্তঙ্গয খঙ্গি, হমভন –  অনায প্রটতদ্বন্ধী অনাঙ্গও যাটচত ওযায পঙ্গর তায প্রটত 

অনায হক্রাধ নুবফ য়, ওাযন এটি ন্তযঙ্গও অত ওঙ্গয। অল্লা ফঙ্গরন, 

 

َٓ   ٠َْشفِ َٚ  ١ِٕ ِِ ْئ ُِّ  ٍَ ْٛ ٰٝ ُٗٔصُذَٚس لَ ُٗ َػٍَ ٠َزُُٛة اٌٍَـّ َٚ    ُْ ِٙ ِْ٘ت َغ١ْعَ لٍُُٛثِ ٠ُْز َٚ  ﴾

  ٌُ ٌُ َدِى١ ُٗ َػ١ٍِ اٌٍَـّ َٚ ٓ ٠ََشبُء    َِٔ٘﴾  
‚…এফং টতটন ভুটভনঙ্গদয ন্তযভূঙ্গয টঘটওৎা ওযঙ্গফন। অয তাঙ্গদয ন্তযভূঙ্গয হক্রাধ দূয ওঙ্গয টদঙ্গফন, অল্লা মায 

প্রটত আচ্ছা ক্ষভাীর ঙ্গফন, এফং অল্লা হতা ফিঞানানী, প্রঞানাভয়।‛ (ূযা তাফা, ৯ : ১৪- ১৫) 

 

ুতযাং তাঙ্গদয টঘটওৎা ওযা র তাঙ্গদয ন্তঙ্গযয ীো দূয ওযায ভাধযঙ্গভ।  

ফরা ঙ্গয় থাঙ্গও, ‚ভুও ফযটি তায হক্রাঙ্গধয টঘটওৎা ওযঙ্গরা।‛ প্রটতঙ্গাঙ্গধয হক্ষঙ্গত্র ফরা য়, ‚টনঙ্গতয টনওি অত্মীয় 

টঘটওৎা ঘাআঙ্গরা।‛ –  থিাৎ তাঙ্গদয হাও, দুঃঔ, হক্রাঙ্গধয টঘটওৎা –  এগুঙ্গরায ফআ র ফযটিয টবতয খটিত ীো। 

নুরুবাঙ্গফ, ঙ্গন্দ  ঞানতা র ন্তঙ্গযয ওঙ্গিয ওাযন।  

যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফঙ্গরঙ্গঙন, ‚মটদ তাযা না চাঙ্গন তঙ্গফ টও তাযা টচঙ্গঞান ওযঙ্গফ না ? টনশ্চয়আ 

ঞানতায টঘটওৎা র টচঙ্গঞান ওযা।‛ 
১৪

 

অয হম ফযটি অঘায- দ্ধটত টযফতিন ওযঙ্গত াঙ্গয এভন হওান টফশ্বা ফা ভতঙ্গও ফুঙ্গছ গ্রণ ওঙ্গয এঙ্গত ঙ্গন্দ হালণ 

ওঙ্গয, এটি তায ন্তঙ্গযয ক্ষটতয ওাযন য় মতক্ষণ মিন্ত না হ আরভ  দৃঢ় টফশ্বা চিন ওঙ্গয। তাআ ুস্পিবাঙ্গফ তয 

চফাফ হদয়ায য এও অটরভঙ্গও ফরা ঙ্গরা, ‚অটন চফাফ হদয়ায ভাধযঙ্গভ অভায টঘটওৎা ওযঙ্গরন।‛ 



 

 

১.১ সু্থতা  ভতৃযুয ভাঙ্গছ 

 

 

ন্তঙ্গযয ুস্থতা র এয ভৃতযুয হথঙ্গও টনওিৃতয স্তয। ন্তয ভাযা মায় ম্পূণি ঞানতায ওাযঙ্গন, টওন্তু তা ুস্থ ঙ্গয় 

ঙ্গে ঔণ্ড ঔণ্ড ঞানতায ওাযঙ্গন। এঙ্গক্ষঙ্গত্র ন্তয ভাযা হমঙ্গত াঙ্গয, ুস্থ ঙ্গত াঙ্গয থফা টঘটওৎায দ্বাযা হযাকভুটি 

রাব ওযঙ্গত াঙ্গয।  

ন্তঙ্গযয চীফন, ভৃতযু, ুস্থতা  টঘটওৎা র াযীটযও চীফন, ভৃতুয, ুস্থতা  টঘটওৎা হথঙ্গও ঙ্গনও হফী 

গুরুত্বূণি। এ ওাযঙ্গনআ ংয়- ঙ্গন্দ অয ওাভনা- ফানায ঈটস্থটতয পঙ্গর ন্তয ুস্থ ঙ্গয় ঙ্গে থফা ুস্থতা 

তীব্রতয য়। মটদ ন্তঙ্গয টওভত  দুঙ্গদ খঙ্গি তঙ্গফ এগুঙ্গরা ন্তযঙ্গও এয ংঙ্গাধন  টঘটওৎায ঙ্গথ টযঘাটরত 

ওঙ্গয। ভান অল্লা ফঙ্গরন, 

 

 ٌِّ ُِٙ َٓ فِٟ لٍُُٛثِ َِّز٠ ُْ فِْزَٕخً ٌٍِّ ١ْطَب ٍْمِٟ اٌشَّ ب ٠ُ َِ  ًَ َشٌض ١َْجَؼ َِّ َّْ اِ َٚ    ُْ ُٙ ٌْمَبِع١َِخ لٍُُٛثُ ا َٚ

َٓ ٌَفِٟ ِشمَبٍق ثَِؼ١ٍذ   ١ ِّ ﴾ٖ٘اٌظَّبٌِ  
‚এটি এআ চনয হম, য়তান মা প্রটক্ষপ্ত ওঙ্গয হিা টতটন তাঙ্গদয চনয যীক্ষাস্বরূ ওঙ্গযন, মাঙ্গদয ন্তঙ্গয এওটি ফযাটধ  

যঙ্গয়ঙ্গঙ অয মাঙ্গদয ন্তয ওটঠন।‛ (ূযা াজ্জ, ২২ : ৫৩) 

 

ওাযন এটি তাঙ্গদয ভঙ্গধয ঙ্গন্দ চন্ম হদয়  তাঙ্গদয াযতায ওাযঙ্গন তাঙ্গদয ন্তযগুঙ্গরা ওটঠন ঙ্গয় মায় অয ঙ্গন্দ 

দ্বাযা দুফির ঙ্গয় ঙ্গে এফং ইভান হথঙ্গও দূঙ্গয ঙ্গয মায়। এ ওাযঙ্গন য়তান তাঙ্গদয প্রটত মা টনঙ্গক্ষ ওঙ্গয তা তাঙ্গদয চনয 

টপতনায় টযণত য়। ভান অল্লা ফঙ্গরন, 

 

 ُِٙ َٓ فِٟ لٍُُٛثِ اٌَِّز٠ َٚ  َْ َٕبفِمُٛ ُّ ٌْ ِٗ ا ُْ ٠َٕزَ َشٌض ٌَّئِٓ ٌَّ ِذ٠َِٕخ َِّ َّ ٌْ َْ فِٟ ا ْشِجفُٛ ُّ ٌْ ا َٚ

َٙب اَِلَّ ل١ًٍََِل   ُِٚسََٚٔه ف١ِ َُّ ََل ٠َُجب ُْ ثُ ِٙ ﴾ٌَُْٕٓٙغِش٠َََّٕه ثِ  

‚ভুনাটপঙ্গওযা অয মাঙ্গদয ন্তঙ্গয এওটি ফযাটধ অঙ্গঙ অয মাযা নকঙ্গয গুচফ যিনা ওঙ্গয, তাযা টফযত না ঙ্গর অটভ 

টনশ্চয়আ তাঙ্গদয টফরুঙ্গদ্ধ হতাভাঙ্গও প্রফর ওযঙ্গফা। এযয এআ নকযীঙ্গত হতাভায প্রটতঙ্গফী রূঙ্গ তাযা ল্প ভয়আ 

থাওঙ্গফ।‛ (ূযা অমাফ, ৩৩ : ৬০) 

 



 

 

١ٌَِمُ  َٚ  ۙ َْ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ ٌِْىزَبَة  َٓ أُٚرُٛا ا ََل ٠َْشرَبَة اٌَِّز٠ َٚ ُِٙ َٓ فِٟ لٍُُٛثِ َشٌض َٛي اٌَِّز٠ َِّ

ثًََل    َِ َزا  ـٰ َٙ ُٗ ثِ بَرا أََساَد اٌٍَـّ َِ  َْ ٌَْىبفُِشٚ ا َٚ  

‚… এফং টফশ্বাীযা অয টওতাফীযা ঙ্গন্দ হালণ না ওঙ্গয। এয পঙ্গর মাঙ্গদয ন্তঙ্গয এওটি ফযাটধ অঙ্গঙ তাযা  

ওাটপযযা ফরঙ্গফ, ‘অল্লা এআ টবনফ  ঈটি টদঙ্গয় টও ফুছাঙ্গত হঘঙ্গয়ঙ্গঙন ?’ ‛ (ূযা অর- ভুদদাটয, ৭৪ : ৩১) 

 

এআ হরাওগুঙ্গরায (ওটঠন ঙ্গয় মায়া) ন্তয ভাযা মায় টন, হমভনটি ওাটপয  ভুনাটপওঙ্গদয হক্ষঙ্গত্র খঙ্গিটঙঙ্গরা1 অয 

তাঙ্গদয ন্তযগুঙ্গরা ভুটভনঙ্গদয টফত্র ন্তঙ্গযয নযায় টফশুদ্ধ  টফত্র নয়, ফযং তাঙ্গদয ন্তযগুঙ্গরাঙ্গত ংয়- ঙ্গন্দ অয 

ওাভনা- ফানায ুস্থতা যঙ্গয়ঙ্গঙ। নুরূ তায হক্ষঙ্গত্র, মায ফযাাঙ্গয অল্লা ফঙ্গরন, 

 

 ِٗ ٍْجِ َغ اٌَِّزٞ فِٟ لَ َّ َشٌض ف١ََْط ْؼُشٚفًب  َِ َِّ ًَل  ْٛ َٓ لَ ٍْ لُ َٖٕٚ﴾  

‚…মাঙ্গত মায ন্তঙ্গয এওটি ফযাটধ অঙ্গঙ হ প্ররুব্ধ য় …‛ (ূযা অমাফ, ৩৩ : ৩২) 

 

এঔাঙ্গন ওাভনা- ফানায ুস্থতাঙ্গও টনঙ্গদি ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ, ওাযন টফশুদ্ধ ন্তয মটদ হওান নাযী ওতৃও প্ররুব্ধ য় তঙ্গফ তায 

প্রটত নত ঙ্গফ না। যটদঙ্গও, ওাভনা- ফানায ফযাটধ দ্বাযা অক্রান্ত ন্তয তায দুফিরতায ওাযঙ্গন তায ুস্থতায প্রফরতা 

ফা দুফিরতা নুমায়ী হটি মা দ্বাযা প্ররুব্ধ ঙ্গয়ঙ্গঙ তায প্রটত নত ঙ্গয় মাঙ্গফ, অয এটি মঔন প্রঙ্গরাবঙ্গনয প্রটত অত্মভিণ 

ওযঙ্গফ তঔন ন্তঙ্গযয ফযাটধ ম্পূণি টযতৃপ্ত ঙ্গফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

১.২ ন্তঙ্গযয এওটি টঘটওৎা র অর- ওযুঅন 

 

 

ন্তঙ্গয মা যঙ্গয়ঙ্গঙ তায টঘটওৎা র অর- ওযুঅন। হম ফযটিয ন্তঙ্গয ঙ্গন্দ  ওাভনা- ফানায ুস্থতা যঙ্গয়ঙ্গঙ 

ওযুঅন তায চনয টঘটওৎা, ওাযন এঙ্গত যঙ্গয়ঙ্গঙ টযোয প্রভাণাটদ মা ফাটতর হথঙ্গও ঙ্গওয াথিওয টনঙ্গদি ওঙ্গয অয 

টভথযা ংয়- ঙ্গন্দঙ্গয ুস্থতাঙ্গও ন্তয হথঙ্গও দূয ওঙ্গয টদঙ্গয় ুটনটশ্চত ঞানান, টঠও ঈরটব্ধ  হফাধটিঙ্গও 

এভনবাঙ্গফ ন্তঙ্গয স্থান ওঙ্গয হদয় হম ন্তয হওান টফলয় ফা খিনাঙ্গও তাঙ্গদয ফাস্তফতা নুমায়ী প্রতযক্ষ ওঙ্গয।  

ওযুঅঙ্গন যঙ্গয়ঙ্গঙ টওভত, যঙ্গয়ঙ্গঙ ঘভৎওায ঈঙ্গদ মা ৎ ওাচ ওযায  ভন্দ ওাচ হথঙ্গও দূঙ্গয থাওায ঈৎা প্রদান 

ওঙ্গয, অয যঙ্গয়ঙ্গঙ টফটবন্ন টক্ষাভুরও ওাটনী হমগুঙ্গরা চানায ভাধযঙ্গভ ন্তয তায চনয হমটি ওরযাণওয হটি ওাভনা 

ওযঙ্গফ অয হমটি তায চনয ক্ষটতওয হটিঙ্গও খৃণা ওযঙ্গফ –  অয এগুঙ্গরা দ্বাযা ন্তয ফধাটযতবাঙ্গফ ংঙ্গাধঙ্গনয টদঙ্গও 

টযঘাটরত ঙ্গফ। ুতযাং ূঙ্গফি হম ন্তয তাঙ্গও থভ্রি ওযা হওান টফলঙ্গয়য প্রটত ওাভনা যাঔঙ্গতা অয তাঙ্গও 

থপ্রদিনওাযী হওান টওঙঙু্গও খৃণা ওযঙ্গতা, হআ ন্তযআ ওযুঅঙ্গনয ওাযঙ্গন মা তাঙ্গও থপ্রদিন ওযঙ্গফ তায ফযাাঙ্গয 

ওাভনা যাঔঙ্গফ অয মা তাঙ্গও থভ্রি ওযঙ্গফ তাঙ্গও খৃণা ওযঙ্গফ।     

টভথযা ওাভনা- ফানাঙ্গও অফানওাযী ওর ুস্থতাঙ্গও ওুযঅন দূয ওঙ্গয হদয় মতক্ষণ মিন্ত না ন্তয টফত্র ঙ্গয় মায়, 

মায পঙ্গর এয ওাভনা- ফানা টফত্র য় অয এটি স্বাবাটফও ফস্থায় (টপতযাত) টপঙ্গয মায় -  হম টপতযাঙ্গতয ঈয 

তাঙ্গও ৃটি ওযা ঙ্গয়টঙর1 টঠও হমভনটি টঘটওৎাপ্রাপ্ত য়ায য যীয তায স্বাবাটফও ফস্থায় টপঙ্গয মায়। ন্তয ইভান 

 ওযুঅন দ্বাযা এভনবাঙ্গফ প্রটতাটরত ঙ্গফ হম তা টিারী ঙ্গয় েঙ্গফ, ওাযন টনশ্চয়আ ন্তঙ্গযয টযশুটদ্ধয ফযাাযটি 

যীঙ্গযয হফঙ্গে ঈঠায ভতআ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

১.৩ ন্তঙ্গযয এওটি টঘটওৎা র ৎ ওাচ ওযা 

 

 

মাওা (টযঙ্গাধন) এয বালাকত থি র টযশুদ্ধতা ফৃটদ্ধ ায়া। মঔন হওান টওঙুয টযশুদ্ধতা ফৃটদ্ধ ায় তঔন ফরা 

য়, ‚হওান টওঙুয মাওা ঙ্গয়ঙ্গঙ।‛ ন্তযঙ্গও রারনারন ওযায প্রঙ্গয়াচন যঙ্গয়ঙ্গঙন মাঙ্গত ওঙ্গয এটি ূণিতাপ্রাপ্ত য় এফং 

টযণূি  টযশুদ্ধ য়ায অক মিন্ত ফৃটদ্ধ ায়1 হমভনটি যীযঙ্গও রারনারঙ্গনয প্রঙ্গয়াচন যঙ্গয়ঙ্গঙ মা এয চনয 

ওরযাণওয, টওন্তু এয াাাট এয ক্ষটত ওযা হথঙ্গও হমঙ্গওান টওঙঙু্গও প্রটতঙ্গযাধ ওযায প্রঙ্গয়াচন যঙ্গয়ঙ্গঙ। ুতযাং 

যীয ফৃটদ্ধ াঙ্গফ না মতক্ষণ মিন্ত না এটি ওরযাণওয টফলয়াটদ রাব ওযঙ্গফ অয এয ক্ষটতওয টওঙু হথঙ্গও টফযত থাওঙ্গফ। 

নুরূবাঙ্গফ, মতক্ষণ মিন্ত না ন্তয এয ঈওাযী টফলয়গুঙ্গরা চিন ওযঙ্গফ অয এয ক্ষটতওাযও টফলয়গুঙ্গরাঙ্গও দভন 

ওযঙ্গফ, ততক্ষণ মিন্ত এটি এভনবাঙ্গফ টযশুদ্ধ ঙ্গফ না হম এটি ঈন্নটতরাব ওযঙ্গফ অয এয টযশুদ্ধতায ফযাাঙ্গয 

ূণিতাপ্রাপ্ত ঙ্গফ1 হমভটনবাঙ্গফ এআ দুঙ্গিা পযাক্টয ঙাো পুর ফৃটদ্ধ ায় না। 

াদাওা (দান ওযা) ওযায ওাযঙ্গন ন্তয টযশুদ্ধতা রাব ওঙ্গয ওাযন াদাওা াভূঙ্গও প্রটভত ওঙ্গয, হমভনিা 

াটন প্রটভত ওঙ্গয অগুনঙ্গও। এয মাওা ফরঙ্গত ফুছায় এয টতটযি টওঙু, মা র হওফরআ া হথঙ্গও ভুটি। 

ভটভাটিত অল্লা ফঙ্গরন, 

 

 َٚ  ُْ ُ٘ ُِّٙش ُْ َصَذلَخً رُطَ ِٙ اٌِ َٛ ِْ ْٓ أَ ِِ ُُِٙخْز  ١ ٌٓ  رَُضوِّ َّْ َصََلرََه َعَى ُْ ۖ اِ ِٙ ًِّ َػ١ٍَْ َص َٚ َٙب  ثِ

  ٌُ ١ٌغ َػ١ٍِ ِّ ُٗ َع اٌٍَـّ َٚ    ُْ ُٙ ٌَّٖٔٓ﴾  

‚তাঙ্গদয ওাঙ হথঙ্গও াদাওা গ্রণ ওঙ্গযা তাঙ্গদযঙ্গও টফত্র ওযায চনয অয এটিয ভাধযঙ্গভ তাঙ্গদয টযশুদ্ধ ওঙ্গযা।‛ 

(ূযা তাফা, ৯ : ১০৩) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

১.৪ ন্তঙ্গযয এওটি টঘটওৎা র ারীন ওাচ ফচিন ওযা 

 

 

এওআবাঙ্গফ, ারীন ওাচ অয া হথঙ্গও টফযত থাওা ন্তযঙ্গও এয টযশুটদ্ধয টদঙ্গও টযঘাটরত ওঙ্গয, ওাযন এগুঙ্গরা 

যীঙ্গযয ওিুঙ্গযাক ফা পুঙ্গরয ওাঁিায নযায় এওআ স্তঙ্গযয। ুতযাং ঈদাাযনস্বরূ ফরা মায়, যীয হথঙ্গও মঔন টতটযি 

যি ওটভঙ্গয় হপরায ভাধযঙ্গভ এঙ্গও ওুিঙ্গযাকভুি ওযা য়, তঔন যীঙ্গযয স্বাবাটফও টি প্রওাটত য় অয এটি হযাক 

হথঙ্গও ভুটি হঙ্গয় ঈন্নটতরাব ওঙ্গয।  

নুরূবাঙ্গফ, মঔন হওঈ া হথঙ্গও তাফা ওঙ্গয তঔন ন্তয টফত্রতা হথঙ্গও ভুি য়, মা দ্বাযা এটি াগুঙ্গরায াঙ্গথ 

ৎ ওাচগুঙ্গরাঙ্গও টভটেত ওঙ্গয হদয়। ুতযাং মঔন হওঈ া হথঙ্গও তাফা ওঙ্গয তঔন ন্তঙ্গযয টি এভনবাঙ্গফ ঈটত্থত 

য় হম এটি ৎ ওাচ ওযায ফযাাঙ্গয ওাভনা ওঙ্গয এফং হম ফাটতর  টফওৃত ফযাাযগুঙ্গরাঙ্গত হ এওভয় টনভটজ্জত টঙর 

তা হথঙ্গও ভুটি রাব ওঙ্গয। 

ুতযাং ন্তঙ্গযয মাওা ফরঙ্গত এয ঈন্নটতরাব অয টযূণি য়াঙ্গও ফুছায়। হকৌযফাটিত অল্লা ফঙ্গরন, 

 

ََل  ْٛ ٌَ ب  َٚ َِ زُُٗ  َّ َسْد َٚ  ُْ ِٗ َػ١ٍَُْى ًُ اٌٍَـّ ٰٝ فَْع َٗ ٠َُضوِّٟ  َصَو َّٓ اٌٍَـّ ِى ـٰ ٌَ َٚ ْٓ أََدٍذ أَثًَذا  ِِّ ُٕىُ  ِِ

ٓ ٠ََشبُء   َِ  
‚অল্লা’য দয়া  নুগ্র না থাওঙ্গর হতাভাঙ্গদয হওঈআ ওঔঙ্গনা টযশুদ্ধ ঙ্গত াযঙ্গত না ...।‛ (ূযা নূয, ২৪ : ২১) 

 

َٙب أََدذً  ُْ رَِجُذٚا ف١ِ ُُ اْسِجُؼٛا فَبِْ ٌَّ ًَ ٌَُى اِْ ل١ِ َٚ  ۖ ُْ َْ ٌَُى ٰٝ ٠ُْئَر َ٘ب َدزَّ ا فَََل رَْذُخٍُٛ

 َٛ ُ٘ ٰٝ فَبْسِجُؼٛا ۖ  ٌُ   أَْصَو َْ َػ١ٍِ ٍُٛ َّ ب رَْؼ َّ ُٗ ثِ اٌٍَـّ َٚ    ُْ ﴾٠ٌَُٕى  

‚...অয মটদ হতাভাঙ্গদযঙ্গও ফরা য়ঃ টপঙ্গয মা, তঙ্গফ হতাভযা টপঙ্গয মাঙ্গফ, এটিআ হতাভাঙ্গদয চনয টধওতয টফশুদ্ধ ..।‛ 

(ূযা নূয, ২৪ : ২৮) 

 

ٌَِه 
ٰ
ُْ   َر ُٙ ٠َْذفَظُٛا فُُشَٚج َٚ  ُْ ِ٘ ْٓ أَْثَصبِس ِِ ٛا  َٓ ٠َُغعُّ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ ٰٝ لًُ ٌِّ َّْ  أَْصَو ُْ   اِ ُٙ ٌَ

  َْ ب ٠َْصَُٕؼٛ َّ َٗ َخج١ٌِش ثِ ﴾ٖٓاٌٍَـّ  

‚ভুটভনঙ্গদযঙ্গও তাঙ্গদয দৃটি ফনত ওযঙ্গত অয তাঙ্গদয হকান ঙ্গেয টপামত ওযঙ্গত ফর। এটিআ তাঙ্গদয চনয 

টধওতয টফশুদ্ধ ...।‛ (ূযা নূয, ২৪ : ৩০) 



 

 

 ٓ َِ ٰٝ لَْذ أَْفٍََخ  ٰٝ  ٗٔ  رََضوَّ ِٗ فََصٍَّ َُ َسثِّ َرَوَش اْع َٚ  ﴾ٔ٘﴾  

‚টনশ্চয়আ হম টনঙ্গচঙ্গও টযশুদ্ধ ওঙ্গয, হ পরতা চিন ওযঙ্গরা, এফং তায যঙ্গফয নাভ স্মযণ ওযঙ্গরা তঃয ারাত 

অদায় ওযঙ্গরা।‛ (ূযা ‘অরা, ৮৭ : ১৪- ১৫) 

 

 ٓ َِ َ٘ب لَْذ أَْفٍََخ  ب َ٘ب  ٢ َصوَّ ب ٓ َدعَّ َِ لَْذ َخبَة  َٚ  ﴾ٔٓ﴾  

‚টনশ্চয়আ হম এটিঙ্গও টযশুদ্ধ ওঙ্গয হ পর, অয হম এটিঙ্গও ওরুটলত ওঙ্গয হ ফযথি।‛ (ূযা অ- াভ, ৯১ : ৯-

১০) 

 

 ُ ب ٠ُْذِس٠َه ٌََؼٍَّٗ َِ َٚ ٰٝ وَّ ﴾ٖ  ٠َضَّ  

‚তুটভ হওভন ওঙ্গয চানঙ্গফ হ য়ঙ্গতা টনঙ্গচঙ্গও টযশুদ্ধ ওযঙ্গতা ?‛ (ূযা ‘অফাা, ৮০ : ৩) 

 

ٰٝ أَْ  ًَ٘ ٌََّه اٌَِ  ًْ ٰٝ فَمُ ٰٝ  ٠ٔ  رََضوَّ ٰٝ َسثَِّه فَزَْخَش ِذ٠ََه اٌَِ ْ٘ أَ َٚ  ﴾ٔ٢﴾  
‚অয তাঙ্গও ফরা রঃ তুটভ টও হতাভাঙ্গও টযশুদ্ধ ওযঙ্গত ঘা ? অয (এটি ঘা হম) অটভ হতাভাঙ্গও হতাভায যঙ্গফয ঙ্গথ 

টযঘাটরত ওটয মাঙ্গত তুটভ তাঙ্গও বয় ওঙ্গযা ?‛ (ূযা নাটম’অত, ৭৯ : ১৮- ১৯) 

 

ুতযাং, মটদ তামটওয়যা (টযশুটদ্ধ) এয হভৌটরও থি র ঈন্নটত য়া, দয়া এফং ধাটভিওতা ফৃটদ্ধ য়া, এটি 

হওফরভাত্র ভন্দঙ্গও াযঙ্গণয ভাধযঙ্গভআ চিন ওযা মাঙ্গফ অয এ ওাযঙ্গনআ অত্মায টযশুটদ্ধ ঈবয় টফলঙ্গয়য (ৎ ওাচ 

ওযা অয া ওাচ এটেঙ্গয় ঘরা) ভিঙ্গয় কটঠত। ভান অল্লা ফঙ্গরন, 

 

  َٓ ْشِشِو١ ُّ ٍْ ٌِّ ًٌ ٠ْ َٚ َٚٙ  َْ ُْ َوبفُِشٚ ُ٘ ُُ٘ ثِب٢ِْخَشِح  َٚ َوبحَ  َْ اٌضَّ َٓ ََل ٠ُْئرُٛ ﴾٥﴾ اٌَِّز٠  

‚দুঙ্গবিাক ভুটযওঙ্গদয চনয, মাযা মাওাত প্রদান ওঙ্গয না অয তাযা অটঔযাঙ্গত টফশ্বাী।‛ (ূযা পুটরাত, ৪১ :  

৬- ৭) 

 



 

 

মাওাত, তাীদ অয ইভান –  এগুঙ্গরা দ্বাযা ন্তয টযশুদ্ধ য়। ওাযন, টনঃঙ্গন্দঙ্গ তাীদ ন্তবুিি ওঙ্গয অল্লা ঙাো 

নয ওাঙ্গযা ওতৃত্ব স্বীওায ওযাঙ্গও এফং ন্তঙ্গয অল্লা’য ওতৃঙ্গত্বয তযতা ভথিন ওযাঙ্গও, এটি র ‚রা আরাা 

আল্লাল্লা‛ (অল্লা ঙাো হওান আরা হনআ) এয ফাস্তফতা এফং এটিআ র হআ ভূর টবটি হমটি দ্বাযা ন্তয টযশুদ্ধ য়। 

তামটওয়যা (টযশুটদ্ধ) র হওফরভাত্র হওান টওঙুঙ্গও ফা টফশ্বাঙ্গ ফা টফফযণীঙ্গত টফশুদ্ধ ওযায এওটি টক্রয়া। নুরূবাঙ্গফ 

ফরা য় ‚অদারতহুু‛ -  মঔন অটন নযায়েত ঙ্গফন ফা হরাওঙ্গদয টফশ্বাঙ্গ নযায়যায়ণ ঙ্গফন। ভান অল্লা ফঙ্গরন, 

 

ٛا فَََل  ُْ ۖرَُضوُّ أَٔفَُغُى  

‚ুতযাং হতাভাঙ্গদয টযশুদ্ধতা অঙ্গঙ ফঙ্গর ভঙ্গন ওঙ্গযা না …‛ (ূযা নামভ, ৫৩ : ৩২) 

 

থিাৎ, হতাভযা হখালণা ওঙ্গযা না হম হতাভযা টযশুদ্ধ, অয এটি অল্লা’য হআ অয়াঙ্গতয নুরূ নয় হমঔাঙ্গন টতটন 

ফঙ্গরন –  

 

 ٓ َِ َ٘ب لَْذ أَْفٍََخ  ب ﴾٢ َصوَّ  

‚টনশ্চয়আ হম এটিঙ্গও টযশুদ্ধ ওঙ্গয হ পর।‛ (ূযা অ- াভ, ৯১ : ৯) 

 

এ ওাযঙ্গন ভান অল্লা ফঙ্গরন, 

 

 ٰٝ ِٓ ارَّمَ َّ ُُ ثِ َٛ أَْػٍَ ُ٘ ٖٕ﴾  
‚টতটনআ ফঙ্গঘঙ্গয় বাঙ্গরা চাঙ্গনন হম হও তায ফযাাঙ্গয তাওয়া ফরম্বন ওঙ্গয।‛ (ূযা নামভ, ৫৩ : ৩২) 

 

মায়নাফ প্রথঙ্গভ ফুযযা টঙ্গঙ্গফ টযটঘত টঙঙ্গরন। ফরা ঙ্গয় থাঙ্গও হম টতটন টনঙ্গচঙ্গও টযশুদ্ধ ওযঙ্গরন, তাআ যুরুল্লা 

(াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) তাঙ্গও মায়নাফ ফঙ্গর ডাওঙ্গরন। এ ম্পঙ্গওি অল্লা ফঙ্গরন, 

 

 



 

 

 َٓ ُْ رََش اٌَِٝ اٌَِّز٠ َْ أٌََ ٛ ُٗ ٠َُضوُّ ًِ اٌٍَـّ ُُٙ   ثَ ٓ ٠ََشبءُ ٠َُضوِّٟ أَٔفَُغ َِ  

‚তুটভ টও তাঙ্গদয প্রটত রক্ষয ওঙ্গযা টন মাযা টনঙ্গচয টযশুদ্ধতায দাফী ওঙ্গয ? ফযং অল্লা, মাঙ্গও আচ্ছা টতটন টফত্র 

ওঙ্গযন...।‛ (ূযা টনা’, ৪ : ৪৯) 

 

এয থি র, টতটন মাঙ্গও ঔুী তাঙ্গও টযশুদ্ধ ওঙ্গযন অয তায টযশুদ্ধতা টযটঘত ওঙ্গয হদন, হমভনিা এওচন 

ংঙ্গাধনওাযী হওফর তাঙ্গদয টযশুদ্ধতায ফযাাঙ্গয হখালণা ওঙ্গযন, মাঙ্গদয নযায়টফঘাঙ্গযয প্রটত টতটন াক্ষয ফন ওযঙ্গত 

াঙ্গযন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

১.৫ ন্তঙ্গযয টযশুদ্ধতায ঈয াঙ্গয প্রবাফ 

 

 

‘অদর (ুটফঘায  নযায়টফঘায) র আ’টতদার (বাযাভয), অয বাযাঙ্গভযআ টনবিয ওঙ্গয ন্তঙ্গযয ংঙ্গাধন, হমভনটি 

মুরঙ্গভ (বাযাভযীনতা/তযাঘায) যঙ্গয়ঙ্গঙ ন্তঙ্গযয টফওটৃত। এ ওাযঙ্গনআ এওচন ফযটি প্রটতটি া ওযায ওযায 

ভাধযঙ্গভ টনঙ্গচয ঈয তযাঘায (মাটরভান টর নাপটট) ওঙ্গয। মুরঙ্গভয টফযীত র ‘অদর, তাআ হআ াী ফযটি 

টনঙ্গচয প্রটত নযায়যায়ণ থাঙ্গওটন ফযং হ ন্তযঙ্গও তযাঘায ওঙ্গযঙ্গঙ। ন্তঙ্গযয ংঙ্গাধন টনবিয ওঙ্গয ‘অদর এয ঈয 

অয এয টফওতৃ য়া টনবিয ওঙ্গয মুরঙ্গভয ঈয। ুতযাং, অল্লা’য হকারাভ মঔন টনঙ্গচঙ্গও তযাঘায ওঙ্গয তঔন হ 

এওআ ভঙ্গয় তযাঘাযী অয তযাঘাযীত। নুরূবাঙ্গফ, মঔন হ নযায়যায়ণ, তঔন হ এওচন নযায়যায়ণ ফযটি 

অয হআ ফযটিয ভত, মায ঈয নযায়টফঘায ওযা য়।  

ফযটি হওান ওাচ ম্পাদন ওযঙ্গর হ তায হআ ওাঙ্গচয পর াঙ্গফ, হাও হটি টতি ফা ভধুয। অল্লা ফঙ্গরন, 

 

ب وَ  َِ َٙب  ب اْوزََغجَْذ  ٌَ َِ َٙب  َػ١ٍَْ َٚ َغجَْذ   

‚… হ মা চিন ওঙ্গযঙ্গঙ (ৎ ওাচ) হটিয চনয তায ুযোয যঙ্গয়ঙ্গঙ, এফং হ মা চিন ওঙ্গযঙ্গঙ (া ওাচ) হটিয 

চনয হ াটস্তপ্রাপ্ত ঙ্গফ …‛ (ূযা ফাওাযা, ২ : ২৮৬) 

 

ওাচ যীযঙ্গও প্রবাটফত ওযায ূঙ্গফিআ ন্তযঙ্গও প্রবাটফত ওঙ্গয –  য় ঈওাঙ্গযয ভাধযঙ্গভ ফা ক্ষটতয ভাধযঙ্গভ ফা ংঙ্গাধন 

ওযায ভাধযঙ্গভ। ৎ  টফত্র ওাচ অত্মায চনয নযায়টফঘায স্থান ওঙ্গয, যটদঙ্গও ভন্দ ওাচ অত্মাঙ্গও তযাঘায ওঙ্গয। 

ভান অল্লা ফঙ্গরন, 

 

 ٍَ ب َسثَُّه ثِظََلَّ َِ َٚ َٙب    ْٓ أََعبَء فََؼ١ٍَْ َِ َٚ  ۖ ِٗ ًَ َصبًٌِذب فٍََِْٕفِغ ِّ ْٓ َػ ٍَْؼج١ِِذ  َِّ ٌِّٗٙ﴾  

‚হম ৎ ওাচ ওঙ্গয হ টনঙ্গচয ওরযাঙ্গণয চনযআ তা ওঙ্গয এফং হম ভন্দ ওাচ ওঙ্গয হ তায টনঙ্গচয টফরুঙ্গদ্ধআ হটি ওঙ্গয।‛ 

(ূযা পুটরাত, ৪১ : ৪৬) 

 

َٙب    ُْ فٍََ ْْ أََعؤْرُ اِ َٚ  ۖ ُْ ُْ ِلَٔفُِغُى ُْ أَْدَغٕزُ ْْ أَْدَغٕزُ  اِ

‚মটদ হতাভযা ৎ ওাচ ওঙ্গযা তঙ্গফ হটি হতাভাঙ্গদয টনঙ্গচঙ্গদয ওরযাঙ্গণয চনযআ ওযঙ্গর, অয মটদ ভন্দ ওাচ ওঙ্গযা তঙ্গফ 

হটি হতাভযা টনঙ্গচঙ্গদয টফরুঙ্গদ্ধআ ওযঙ্গর।‛ (ূযা অর- আযা’, ১৭ : ৭) 



 

 

ারাপঙ্গদয 
১৫

 ভঙ্গধয হফ টওঙু ফযটি ফঙ্গরন, ‚টনশ্চয়আ ৎ ওাচগুঙ্গরা ন্তঙ্গযয এওটি হচযাটত, যীঙ্গযয চনয টি 

ফৃটদ্ধওাযী, হঘাযায হচযাটত, ফযাও টযমঙ্গওয ওাযন এফং ৃটিয ন্তযগুঙ্গরাঙ্গত বাঙ্গরাফাা। টনশ্চয়আ ভন্দ ওাচগুঙ্গরা 

ন্তঙ্গয এওটি ন্ওায, হঘাযায ঈয ন্ওাযভয়তা, যীঙ্গযয চনয দুফিরতা, টযমও ওঙ্গভ মায়ায ওাযন অয ৃটিয 

ন্তযগুঙ্গরাঙ্গত খৃণা।‛ 

ভান অল্লা ফঙ্গরন, 

 

  ٌٓ ١ِ٘ ب َوَغَت َس َّ ِشٍة ثِ ِْ ًُّ ا ﴾ُٕٔو  

‚প্রঙ্গতযও ফযটি টনচ ওৃতওঙ্গভিয চনয দায়ী।‛ (ূযা তূয, ৫২ : ২১) 

 

١َِٕ٘خٌ   ب َوَغجَْذ َس َّ ًُّ َْٔفٍظ ثِ ﴾٠ُٖو  

‚প্রঙ্গতযও ফযটি টনচ ওৃতওঙ্গভিয দাঙ্গয় অফদ্ধ।‛ (ূযা ভুদদাটয, ৭৪ : ৩৮) 

 

ِٗ أَْ  ْش ثِ َروِّ َٚ ًَ ََل رُْجَغ َٚ  ٌّٟ ٌِ َٚ  ِٗ ِْ اٌٍَـّ ٓ ُدٚ ِِ َٙب  ب َوَغجَْذ ١ٌََْظ ٌَ َّ َشف١ٌِغ َْٔفٌظ ثِ

ب َوَغجُٛا ۖ َّ َٓ أُْثِغٍُٛا ثِ ئَِه اٌَِّز٠ ـٰ َٙب   أٌَُٚ ْٕ ِِ ًَّ َػْذٍي َلَّ ٠ُْئَخْز  اِْ رَْؼِذْي ُو َٚ  

‚ওযুঅন টদঙ্গয় তাঙ্গদযঙ্গও ঈঙ্গদ টদঙ্গত থাওনু, মাঙ্গত হওান ফযটি টনঙ্গচয ওৃতওঙ্গভিয চনয ধ্বং না য়, অল্লা ঙাো 

তায হওান ফন্ু, াামযওাযী  ুাটযওাযী থাওঙ্গফ না, অয এআ ফস্থায ম্মুঔীন না য় হম দুটনয়াবয টফটনভয় ফস্তু 

টদঙ্গয় ভুটি হঙ্গত ঘাআঙ্গর হআ টফটনভয় গ্রণ ওযা ঙ্গফ না, তাযা এভনআ হরাও হম, টনঙ্গচঙ্গদয ওভিঙ্গদাঙ্গল অিওা ঙ্গে 

হকঙ্গঙ।‛ (ূযা অন’অভ, ৬ : ৭০) 

 

‚তাফারা‛ থি র টনীেন ওযা, হওর টদঙ্গয় অিঙ্গও যাঔা এফং অওিৃ ওযা। 

এওআবাঙ্গফ, যীয মঔন ুস্থতা হথঙ্গও ভুটি ায় তঔন ফরা য়, ‚তায স্ববাফ  প্রওটৃতয বাযাভয ঙ্গয়ঙ্গঙ।‛ এয 

ওাযন র, নযায়  নযায় টভঙ্গ মায়া হথঙ্গও টনযাদ -  এভন টযূণি বাযাভয চিঙ্গনয হওান ঈায় না থাওা ঙ্গত্ত্ব 

ুস্থতা স্ববাফ- প্রওটৃতঙ্গও টফওৃত ওঙ্গয হদয়, টওন্তু অদি ফা অদঙ্গিয ওাঙাওাটঙ বাযাঙ্গভযয চনয রক্ষয যাঔঙ্গত ঙ্গফ। 

এওআ ফস্থা ন্তঙ্গযয হক্ষঙ্গত্র প্রঙ্গমাচয। এয স্বাস্থয অয ংঙ্গাধন টনবিয ওঙ্গয বাযাঙ্গভযয ঈয অয এয ুস্থতা 

টনবিয ওঙ্গয থভ্রিতা, তযাঘায  ফান্তযতায ঈয। টওন্তু প্রটতটি হক্ষঙ্গত্র টযূণি বাযাভয যক্ষা ওযািা ম্ভফ -  



 

 

হাও হটি ওাচ ফা ঞানাঙ্গনয হক্ষঙ্গত্র। টওন্তু অদি ফা অদঙ্গিয ওাঙাওাটঙ বাযাঙ্গভযয চনয রক্ষয যাঔঙ্গত ঙ্গফ। এ ওাযঙ্গনআ 

ারাটপ দ্ধটতঙ্গও ফরা য় ‚অদটিও দ্ধটত‛। অল্লা ফঙ্গরন, 

 

ُْ ۖ فَََل  ْٛ َدَشْصزُ ٌَ َٚ َٓ إٌَِّغبِء  ٌَٓ رَْغزَِط١ُؼٛا أَْ رَْؼِذٌُٛا ث١َْ َٚ ًِ ١ْ َّ ٌْ ًَّ ا ١ٍُٛا ُو ِّ   رَ

‚হতাভযা ওঔঙ্গনা স্ত্রীঙ্গদয ভঙ্গধয ুটফঘায ওযঙ্গত াযঙ্গফ না মটদ হতাভযা ওাভনা ওঙ্গযা…‛ (ূযা টনা’, ৪ : ১২৯) 

 

َٙب ۖ  ْعَؼ ُٚ ٌْمِْغِػ ۖ ََل َُٔىٍُِّف َْٔفًغب اَِلَّ  َْ ثِب ١َضا ِّ ٌْ ا َٚ  ًَ ٌَْى١ْ فُٛا ا ْٚ أَ َٚ  

‚…অয অদান- প্রদাঙ্গন টযভান  চন টঠওবাঙ্গফ ওযঙ্গফ, অটভ ওাঙ্গযা ঈয তায াধযাতীত বায (দাটয়ত্ব- ওতিফয) 

িণ ওটয না…‛ (ূযা অন’অভ, ৬ : ১৫২) 

 

ভটভাটিত অল্লা তায যূরঙ্গদযঙ্গও হপ্রযণ ওঙ্গযটঙঙ্গরন অয নাটমর ওঙ্গযটঙঙ্গরন অভাটন টওতাফভূ, মাঙ্গত ওঙ্গয ভানুল 

নযায়টফঘায প্রটতিা ওযঙ্গত াঙ্গয। নযায়টফঘাঙ্গযয ফঙ্গঘঙ্গয় হেি রূটি র অল্লা’য াঙ্গথ হওান ংীদায স্থান না ওঙ্গয 

এওভাত্র অল্লা’য আফাদা ওযা, এযয হরাওচঙ্গনয টধওাঙ্গযয প্রটত ঈমুি নযায়টফঘায ওযা, এযয টনঙ্গচয ফযাাঙ্গয 

নযায়যায়ণ য়া। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

১.৬ মরুঙ্গভয ধযনভূ 

 

মুরভ টতন ধযঙ্গনয, অয এয ফআ ন্তঙ্গযয ুস্থতা হথঙ্গও ঙ্গয় থাঙ্গও। ন্তঙ্গযয ুস্বাস্থয  টফত্রতা টনবিয ওঙ্গয 

নযায়টফঘাঙ্গযয ঈয। আভাভ অভাদ টফন ানফার এও ফযটিঙ্গও ফরঙ্গরন, ‚অটন ুস্থ ঙ্গর ওাঈঙ্গওআ বয় ওযঙ্গতন না‛, 

এয থি র –  ভানুঙ্গলয ফযাাঙ্গয অনায ভঙ্গধয হম বয় অঙ্গঙ হটি অনায টবতয থাওা এওটি ুস্থতায ওাযঙ্গনআ, 

হমভন টযও  াঙ্গয ুস্থতা।  

ন্তঙ্গযয ংঙ্গাটধত য়ায টবটি টনবিয ওঙ্গয এটিয চীটফত  অঙ্গরাটওত য়ায ঈয। ভান অল্লা ফঙ্গরন, 

 

 َْ ٓ َوب َِ َٚ ١ْزًب أَ ٍَْٕب ٌَُٗ فَؤَْد١َْ١َٕبُٖ َِ َجَؼ ثٍَُُٗ فِٟ ًُٔٛسا َٚ َِّ  ٓ َّ ِٗ فِٟ إٌَّبِط َو ِشٟ ثِ ّْ َ٠

بِد  َّ َٙب  اٌظٍُُّ ْٕ ِِّ ١ٌََْظ ثَِخبِسٍج   

‚এভন ফযটি –  হম টঙর ভৃত, এযয তাঙ্গও অটভ চীফন প্রদান ওটয অয তায চনয অটভ এভন অঙ্গরায (ফযফস্থা) ওঙ্গয 

হদআ মায াাঙ্গময হ হরাওঙ্গদয ভঙ্গধয ঘরাঙ্গপযা ওযঙ্গত থাঙ্গও1 হ টও এভন হওান ফযটিয ভত ঙ্গত াঙ্গয হম (ডুঙ্গফ) 

অঙ্গঙ ন্ওাযঙু্গঞ্জয ভঙ্গধয, তা হথঙ্গও হফয য়ায থআ াঙ্গচ্ছ না ?‛ (ূযা অন’অভ, ৬ : ১২২) 

 

এ ওাযঙ্গনআ অল্লা ওুযঅঙ্গনয টফটবন্ন স্থাঙ্গন ন্তঙ্গযয চীফন, এয প্রদীটপ্ত, ভৃতুয  ন্ওাযভয়তা ম্পঙ্গওি ঈঙ্গল্লঔ ওঙ্গযঙ্গঙন, 

হমভন হকৌযফাটিত অল্লা ফঙ্গরন, 

 

 َْ ٓ َوب َِ َد١ًّب١ٌُِِّٕزَس   
‚মাঙ্গত ওঙ্গয হ চীটফতঙ্গদযঙ্গও তওি ওযঙ্গত াঙ্গয।‛ (ূযা আয়া- টন, ৩৬ : ৭০) 

 

ب  َّ ٌِ ُْ ُعِٛي اَِرا َدَػبُو ٌٍِشَّ َٚ  ِٗ ُٕٛا اْعزَِج١جُٛا ٌٍَِـّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ُْ ٠َۖب أ٠َُّ ٛا  ٠ُْذ١ِ١ُى ُّ اْػٍَ َٚ

ْشِء  َّ ٌْ َٓ ا َٗ ٠َُذُٛي ث١َْ َّْ اٌٍَـّ َْ  أَ ِٗ رُْذَشُشٚ ُ ا١ٌَِْ أََّٔٗ َٚ  ِٗ ٍْجِ لَ َٕٚٗ﴾  

‚হ আভানদাযকণ, হতাভযা অল্লা  তায যূঙ্গরয ডাঙ্গও াো দা মঔন টতটন হতাভাঙ্গদয এভন টওঙুয টদঙ্গও ডাঙ্গওন মা 

হতাভাঙ্গদযঙ্গও চীফন দান ওযঙ্গফ, হচঙ্গন হযঙ্গঔা, অল্লা তায়ারা ভানুল  তায হৃদঙ্গয়য ভাছাভাটছ স্থাঙ্গন ফস্থান ওঙ্গযন1 

হতাভাঙ্গদয ফাআঙ্গও তায ওাঙ্গঙআ টপঙ্গয হমঙ্গত ঙ্গফ।‛ (ূযা অনপার, ৮ : ২৪) 

 



 

 

اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ َويُْخِرُج  اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِّتِ يُْخِرُج   

‚টতটনআ ভৃত হথঙ্গও চীটফতঙ্গও হফয ওঙ্গয টনঙ্গয় অঙ্গন এফং চীটফত হথঙ্গও ভৃতঙ্গও হফয ওঙ্গয টনঙ্গয় অঙ্গন…।‛ (ূযা 

রুভ, ৩০ : ১৯) 

 

এ ঈদাাযনগুঙ্গরা দ্বাযা টতটন এওচন ওাটপয হথঙ্গও এওচন ভুটরভঙ্গও অয এওচন ভুটরভ হথঙ্গও এওচন ওাটপযঙ্গও 

প্রওা ওঙ্গয টদঙ্গরন। 

টনবিযঙ্গমাকয াটদঙ্গ ফরা অঙ্গঙ –  ‚হম খঙ্গয অল্লায স্মযণ ওযা য় অয হম খঙ্গয অল্লা’য স্মযণ ওযা য় না হগুঙ্গরা 

চীটফত  ভৃঙ্গতয নুরূ।‛ 
১৬

 

অর- ফুঔাটযয াটঙ্গত ফটণিত এওটি াটদ র -  ‚হতাভযা হতাভাঙ্গদয টওঙু টওঙু ারাত হতাভাঙ্গদয খঙ্গয অদায় 

ওযঙ্গফ, হতাভাঙ্গদয খযগুঙ্গরাঙ্গও ওফয ফানাঙ্গফ না।‛ 
১৭

 

ভান অল্লা ফঙ্গরন, 

 

ٌُ فِٟ  ثُْى َٚ  ٌُّ ثُٛا ثِآ٠َبرَِٕب ُص َٓ َوزَّ اٌَِّز٠ بِد  َٚ َّ اٌظٍُُّ  

‚মাযা অভায টনদিনগুঙ্গরাঙ্গও প্রতযাঔযান ওঙ্গয তাযা র ফটধয, হফাফা  ন্ওাঙ্গয টনভটজ্জত।‛ (ূযা অন’অভ, ৬ 

: ৩৯) 

 

অল্লা ‚নূঙ্গযয অয়াত‛ অয ‚ন্ওাঙ্গযয অয়াত‛ ঈঙ্গল্লঔ ওঙ্গযঙ্গঙন –  

 

ْصجَبُح فِٟ  ِّ ٌْ ْصجَبٌح ۖ ا ِِ َٙب  ْشَىبٍح ف١ِ ِّ ِٖ َو ًُ ُِٔٛس ثَ َِ اْلَْسِض    َٚ اِد  َٚ ب َّ ُٗ ُُٔٛس اٌغَّ اٌٍَـّ

ٌّٞ ٠ُٛلَذُ  َوٌت ُدسِّ ْٛ َٙب َو َجبَجخُ َوؤََّٔ جَبَسَوٍخ َص٠ْزٍَُٛٔخ َلَّ  ُصَجبَجٍخ ۖ اٌضُّ ُِّ ٓ َشَجَشٍح  ِِ

ٰٝ ٍُٔٛس    ٌس َػٍَ َغْغُٗ َٔبٌس   ُّٔٛ ّْ ُْ رَ ٌَ ْٛ ٌَ َٚ َٙب ٠ُِعُٟء  ََل َغْشث١ٍَِّخ ٠ََىبُد َص٠ْزُ َٚ َشْشل١ٍَِّخ 

ٓ ٠ََشبُء    َِ  ِٖ ُٗ ٌُِِٕٛس ِْٙذٞ اٌٍَـّ َ٠ 
‚অল্লা অওাভণ্ডরী  ৃটথফীয হচযাটত, তায হচযাটতয ঈভা হমন এওটি দীাধায, মায ভঙ্গধয অঙ্গঙ এওটি প্রদী, 

প্রদীটি এওটি ওাঁঙ্গঘয অফযঙ্গনয ভঙ্গধয স্থাটত, ওাঁঙ্গঘয অফযণটি ঈজ্জ্বর নক্ষত্র দৃ1 এটি প্রজ্বটরত ওযা য় ূত-



 

 

টফত্র ময়তুন ফৃঙ্গক্ষয হতর টদঙ্গয় মা প্রাঙ্গঘযয নয়, প্রতীঙ্গঘযয নয়, অগুন ঙ্গও স্পি না ওযঙ্গর হমন য হতর ঈজ্জ্বর 

অঙ্গরা টদঙ্গচ্ছ1 হচযাটতয ঈয হচযাটত!‛ (ূযা নূয, ২৪ : ৩৫) 

 

এটি র অল্লা’য টফশ্বাী ফান্দায ন্তঙ্গয থাওা ইভানী নূঙ্গযয দৃিান্ত। এযয অল্লা ফঙ্গরন, 

 

 ُْ ٰٝ اَِرا َجبَءُٖ ٌَ بًء َدزَّ َِ  ُْ آ ّْ ُْ َوَغَشاٍة ثِم١َِؼٍخ ٠َْذَغجُُٗ اٌظَّ ُٙ بٌُ َّ َٓ َوفَُشٚا أَْػ اٌَِّز٠ َٚ

ٌِْذَغبِة  ٠َِجْذُٖ َش١ْئً  ُٗ َعِش٠ُغ ا اٌٍَـّ َٚ فَّبُٖ ِدَغبثَُٗ    َٛ َٗ ِػَٕذُٖ فَ َجَذ اٌٍَـّ َٚ َٚ ْٚ ٢ٖب  ﴾ أَ

بٌد  َّ ِٗ َعَذبٌة   ظٍُُ لِ ْٛ ٓ فَ ِِّ ٌج  ْٛ َِ  ِٗ لِ ْٛ ٓ فَ ِِّ ٌج  ْٛ َِ ٍّٟ ٠َْغَشبُٖ  بٍد فِٟ ثَْذٍش ٌُّجِّ َّ َوظٍُُ

ُْ ٠ََىْذ ٠َ  َق ثَْؼٍط اَِرا أَْخَشَج ٠ََذُٖ ٌَ ْٛ َٙب فَ ُٗ ٌَُٗ ًُٔٛسا ثَْؼُع ًِ اٌٍَـّ ُْ ٠َْجَؼ ٌَّ ٓ َِ َٚ َ٘ب    َشا

ٍس   ُّٛٔ ٓ ِِ ب ٌَُٗ  َّ ﴾ٓٗفَ  
‚মাযা ওুপটয ওঙ্গয তাঙ্গদয ওাচ ভরুবূটভয ভযীটঘওা দৃ, টাাতি মাঙ্গও াটন ভঙ্গন ওঙ্গয থাঙ্গও, টওন্তু হ য টনওি 

ঈটস্থত ঙ্গর হদঔঙ্গফ িা টওঙু নয় এফং হ হঔাঙ্গন অল্লাহ ঙ্গও াঙ্গফ, তঃয টতটন তায ওভিপর ণূিভাত্রায় টদঙ্গফন, 

অল্লা টাফ গ্রঙ্গন তৎয। থফা (তাঙ্গদয ওভিওাঙ্গণ্ডয ঈদাাযন র) তর ভুঙ্গদ্র্য বযন্তযস্থ কবীয ন্ওাঙ্গযয 

ভঙ্গতা, তঃয তাঙ্গও এওটি টফার অওাঙ্গযয হঢঈ এঙ্গ হঢঙ্গও (অঙ্গযা ন্ওায ওঙ্গয) টদঙ্গরা, তায ঈয অঙ্গযা এওটি 

হঢঈ (এঙ্গরা), তায ঈয (ঙ্গঙঙ্গয় হকঙ্গরা টওঙ)ু খন ওাঙ্গরা হভখ1 এও ন্ওাঙ্গযয ঈয (এঙ্গরা) অঙ্গযও ন্ওায1 এভনটও 

হ (এআ ফস্থায়) াত হফয ওযঙ্গর তা অঙ্গদৌ হদঔঙ্গত াঙ্গফ না1 ফস্তুত অল্লা মাঙ্গও হচযাটত দান ওঙ্গযন না তায হওান 

হচযাটতআ হনআ।‛ (ূযা নূয, ২৪ : ৩৯- ৪০) 

 

ুতযাং, ৩৯ নাম্বায অয়াঙ্গত ফাটতর টফশ্বা অয এফ টফশ্বা হথঙ্গও ঈদ্ভূত ওাচগুঙ্গরায এওটি দৃিান্ত ফণিনা ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ। 

ফযটি হআ ফাটতর টফশ্বা হথঙ্গও ঈদ্ভূত ওাচগুঙ্গরাঙ্গও ঈওাযী টঙ্গঙ্গফ টফঙ্গফঘনা ওঙ্গয, টওন্তু হগুঙ্গরা টফঘায টদফঙ্গ মঔন 

তায ওাঙ্গঙ এঙ্গ ঈটস্থত ঙ্গফ, তঔন হ হগুঙ্গরাঙ্গত হওান ঈওাযআ ঔুঁঙ্গচ াঙ্গফ না। ফযং অল্লা তায এআ ওাচগুঙ্গরায 

ূণি প্রটতদান টদঙ্গফন হদামঙ্গঔ।  

৪০ নাম্বায অয়াঙ্গত ফযাও ঞানতা, ইভাঙ্গনয বাফ  টফশুদ্ধ আরঙ্গভয বাঙ্গফয দৃিান্ত ঈস্থান ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ। এআ 

টফলয়গুঙ্গরা মায ভঙ্গধয যঙ্গয়ঙ্গঙ হ এওটিয ঈয অঙ্গযওটি ন্ওাঙ্গয যঙ্গয়ঙ্গঙ, হ হওানটওঙুআ হদঔঙ্গত ক্ষভ য় না1 ওাযন 

টনশ্চয়আ হদঔঙ্গত ায়া হতা হওফর ইভাঙ্গনয অঙ্গরা অয টঠও আরঙ্গভয দ্বাযাআ খঙ্গি। ভান অল্লা ফঙ্গরন, 

 



 

 

 ُْ ُٙ غَّ َِ ا اَِرا  ْٛ َٓ ارَّمَ َّْ اٌَِّز٠ ُُ٘  اِ ِْ رََزوَُّشٚا فَبَِرا  ١ْطَب َٓ اٌشَّ ِِّ َْ غَبئٌِف  ْجِصُشٚ ُِّ

 ٕٓٔ﴾  

‚টনঃঙ্গন্দঙ্গ মাযা ভুিাওী, তাঙ্গদয মটদ ওঔঙ্গনা য়তাঙ্গনয ক্ষ হথঙ্গও ওুভন্ত্রণা স্পি ওঙ্গয তঙ্গফ তাযা (াঙ্গথ াঙ্গথআ) 

অত্মঙ্গঘতন ঙ্গয় মায় অয এযয তাযা (টঠওবাঙ্গফ) হদঔঙ্গত ায়।‛ (ূযা অ’যাপ, ৭ : ২০১) 

 

ََل أَْ  ْٛ َٙب ٌَ َُّ ثِ َ٘ َٚ  ۖ ِٗ ْذ ثِ َّّ َ٘ ٌَمَْذ  َٚ ٰٜ أَ ِٗ   سَّ َْ َسثِّ َ٘ب ثُْش  

‚হ নাযী তায প্রটত অি ঙ্গয়টঙর অয হ অি ঙ্গয় েঙ্গতা মটদ না তায যঙ্গফয টনদিন হ হদঔঙ্গত হঙ্গতা…।‛ 

(ূযা আঈুপ, ১২ : ২৪) 

 

এয থি র, তায ন্তয ইভাঙ্গনয হম প্রভাণ চিন ওঙ্গযঙ্গঙ, হটিয ওাযঙ্গন অল্লা তাঙ্গও হআ অটি হথঙ্গও তায ভুঔ 

টপটযঙ্গয় টদঙ্গয়ঙ্গঙন অয তায চনয এওটি ূণি য়াফ টরঙ্গঔ টদঙ্গয়ঙ্গঙন এফং তায টফরুঙ্গদ্ধ হওান া টরঙ্গঔ যাঔা য় টন, 

হমঙ্গতু টতটন ৎ ওাচ না ওঙ্গয ৎ ওাচ ওঙ্গযটঙঙ্গরন। ভান অল্লা ফঙ্গরন, 

 

ٌَْٕبُٖ ا١ٌََِْه ٌِزُْخِشَج إٌَّ  سِ بَط اٌش   ِوزَبٌة أََٔض بِد اٌَِٝ إٌُّٛ َّ َٓ اٌظٍُُّ ِِ  ٰٝ ُْ اٌَِ ِٙ ِْ َسثِّ ثِبِْر

١ِذ   ِّ ٌَْذ ٌَْؼِض٠ِض ا ﴾ِٔصَشاِغ ا  

‚…মাঙ্গত অটন ভানফচাটতঙ্গও তাঙ্গদয যঙ্গফয টনঙ্গদিক্রঙ্গভ ন্ওায হথঙ্গও অঙ্গরায টদঙ্গও হফয ওঙ্গয অনঙ্গত াঙ্গযন…।‛ 

(ূযা আব্রাীভ, ১৪ : ১) 

 

ُٕٛا ٠ُْخِشجُ  َِ َٓ آ ُّٟ اٌَِّز٠ ٌِ َٚ  ُٗ سِ ُُٙ اٌٍَـّ بِد اٌَِٝ إٌُّٛ َّ َٓ اٌظٍُُّ َٓ َوفَُشٚا  ِِّۖ اٌَِّز٠ َٚ  

 ُُٙ ُُ اٌطَّبُغُٛد ٠ُْخِشُجَٛٔ ُ٘ ١ٌَِبُإ ْٚ بدِ أَ َّ َٓ إٌُِّٛس اٌَِٝ اٌظٍُُّ ِِّ   ۖ  

‚অল্লাআ আভানদাযঙ্গদয টববাফও। টতটন তাঙ্গদযঙ্গও ন্ওায হথঙ্গও অঙ্গরায টদঙ্গও টনঙ্গয় মান1 অয মাযা টফশ্বা 

ওঙ্গযঙ্গঙ য়তান তাঙ্গদয ৃিঙ্গালও, হ তাঙ্গদযঙ্গও অঙ্গরা হথঙ্গও ন্ওাঙ্গযয টদঙ্গও টনঙ্গয় মায়…।‛ (ূযা ফাওাযা, ২ 

: ২৫৭) 

 



 

 

 ِٗ زِ َّ ْد ٓ سَّ ِِ  ِٓ ُْ ِوْف١ٍَْ ِٗ ٠ُْئرُِى ُٕٛا ثَِشُعٌِٛ ِِ آ َٚ  َٗ ُٕٛا ارَّمُٛا اٌٍَـّ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ٠َب أ٠َُّ

 ُٔ ُْ ٠َْجَؼً ٌَُّى َٚ  ٌُ ِد١ ُٗ َغفٌُٛس سَّ اٌٍَـّ َٚ    ُْ ٠َْغفِْش ٌَُى َٚ  ِٗ َْ ثِ ُشٛ ّْ ﴾٠ًٕٛسا رَ  

‚হ আভানদাযকণ, হতাভযা অল্লা’য ফযাাঙ্গয তাওয়া ফরম্বন ওঙ্গযা অয তায হপ্রটযত যূঙ্গরয ঈয ইভান অঙ্গনা, 

এয পঙ্গর অল্লা হতাভাঙ্গদযঙ্গও টদ্বগুণ নুগ্রঙ্গ বূটলত ওযঙ্গফন, টতটন হতাভাঙ্গদয টদঙ্গফন এওটি অঙ্গরা, মায াাঙ্গময 

হতাভযা থ ঘরঙ্গত ক্ষভ ঙ্গফ…।‛ (ূযা াটদদ, ৫৭ : ২৮) 

 

এ ওাযঙ্গনআ অল্লা ইভাঙ্গনয চনয দুআ ধযঙ্গনয দৃিান্ত ঈস্থান ওঙ্গযঙ্গঙন –  াটনয দৃিান্ত, হমটি দ্বাযা চীফন টস্তত্বভান  

থাঙ্গও অয হপনা, মা াটনয াঙ্গথ অকভন ওঙ্গয। অঙ্গযওটি দৃিান্ত র অগুঙ্গনয, হমটি দ্বাযা অঙ্গরা ঈদ্ভূত য়। অল্লা 

ফঙ্গরন, 

 

ب  َّّ ِِ َٚ اث١ًِب    ًُ َصثًَذا سَّ ١ْ ًَ اٌغَّ َّ َ٘ب فَبْدزَ ِد٠َخٌ ثِمََذِس ْٚ بًء فََغبٌَْذ أَ َِ بِء  َّ َٓ اٌغَّ ِِ أََٔضَي 

ٌَِه ٠َْعِشُة ا
ٰ
ْثٍُُٗ   َوَز ِِّ زَبٍع َصثٌَذ  َِ  ْٚ ١ٍٍَْخ أَ ِٗ فِٟ إٌَّبِس اْثزَِغبَء ِد َْ َػ١ٍَْ ُٗ ٠ُٛلُِذٚ ٌٍَـّ

َُ٘ت ُجفَبًء ۖ ثَُذ ف١ََْز ب اٌضَّ َِّ َ ًَ   فَؤ ٌْجَبِغ ا َٚ ٌَْذكَّ    ا

‚টতটন অওা হথঙ্গও াটন ফলিণ ওঙ্গযন, এযয (নদী- নারা  তায) ঈতযওাভূ তাঙ্গদয টনচ টনচ টযভাণ নুমায়ী 

প্লাটফত য়, এযয এ প্লাফন (অফচিনায) হপনা ফন ওঙ্গয (ঈঙ্গয) টনঙ্গয় অঙ্গ1 (অফায) মাযা রংওায  মন্ত্রাটত 

ফানাঙ্গনায চনয (ধাতুঙ্গও) অগুঙ্গন ঈিপ্ত ওঙ্গয, (তঔঙ্গনা) তাঙ্গদয এও ধযঙ্গণয অফচিনা হপনা (ঙ্গয়) ঈঙ্গয ঈঙ্গঠ অঙ্গ1 

এবাঙ্গফআ অল্লা ও  ফাটতঙ্গরয ঈদাাযন টদঙ্গয় থাঙ্গওন, তঃয (অফচিনায) হপনা এভটনআ টফপঙ্গর ঘঙ্গর মায় এফং 

(াটন- ) মা ভানুঙ্গলয প্রঘুয ঈওাঙ্গয অঙ্গ তা চটভঙ্গনআ হথঙ্গও মায়…‛ (ূযা যা’দ, ১৩ : ১৭) 

 

নুরূবাঙ্গফ, অল্লা ভুনাটপওঙ্গদয ফযাাঙ্গয দুঙ্গিা দৃিান্ত ঈস্থান ওঙ্গযঙ্গঙন –  

 

 ُْ ِ٘ ُٗ ثُِِٕٛس ََ٘ت اٌٍَـّ ٌَُٗ َر ْٛ ب َد َِ ب أََظبَءْد  َّّ لََذ َٔبًسا فٍََ ْٛ ًِ اٌَِّزٞ اْعزَ ثَ َّ ُْ َو ُٙ ثٍَُ َِ

  َْ بٍد َلَّ ٠ُْجِصُشٚ َّ ُْ فِٟ ظٍُُ ُٙ رََشَو َٚٔ٥  َْ ُْ ََل ٠َْشِجُؼٛ ُٙ ٌٟ فَ ّْ ٌُ ُػ ٌُّ ثُْى ﴾ ٠ٔ﴾ ُص

سَ  َٚ بٌد  َّ ِٗ ظٍُُ بِء ف١ِ َّ َٓ اٌغَّ ِِّ ْٚ َوَص١ٍِّت  ُِٙ أَ ُْ فِٟ آَرأِ ُٙ َْ أََصبثَِؼ ثَْشٌق ٠َْجَؼٍُٛ َٚ ْػٌذ 

  َٓ ٌَْىبفِِش٠ ِذ١ػٌ ثِب ُِ  ُٗ اٌٍَـّ َٚ ِد    ْٛ َّ ٌْ اِػِك َدَزَس ا َٛ َٓ اٌصَّ ٌْجَْشُق ٠َْخطَُف ٢ِِّٔ ﴾ ٠ََىبُد ا



 

 

 ْٛ ٌَ َٚ ٛا    ُِ ُْ لَب ِٙ َُ َػ١ٍَْ اَِرا أَْظٍَ َٚ  ِٗ ا ف١ِ ْٛ َش َِّ  ُُٙ ب أََظبَء ٌَ َّ ُْ ۖ ُوٍَّ ُ٘ ُٗ  أَْثَصبَس َشبَء اٌٍَـّ

ٍء لَِذ٠ٌش   ْٟ ًِّ َش ٰٝ ُو َٗ َػٍَ َّْ اٌٍَـّ ُْ   اِ ِ٘ أَْثَصبِس َٚ  ُْ ِٙ ِؼ ّْ ََ٘ت ثَِغ ﴾ٌََٕٓز  

‚এঙ্গদয ঈদাাযন র হ (তবাকয) ফযটিয ভঙ্গতা, হম (ন্ওাঙ্গয) অগুন জ্বারাঙ্গত ঘাআঙ্গরা, মঔন হটি তায হকািা 

টযঙ্গফিাঙ্গও অঙ্গরাঙ্গওাজ্জ্বর ওঙ্গয টদঙ্গরা, তঔন (ঠাৎ ওঙ্গয) অল্লা তাঙ্গদয (ওাঙ হথঙ্গও) অঙ্গরািুওু টঙটনঙ্গয় টনঙ্গরন অয 

তাঙ্গদয (এভন) ন্ওাঙ্গয হপঙ্গর যাঔঙ্গরন হম তায টওঙুআ হদঔঙ্গত হঙ্গরা না। (এঙ্গদয ফস্থা ঙ্গচ্ছ,) এযা (ওাঙ্গন) হাঙ্গন 

না, (ঙ্গঘাঙ্গঔ) হদঙ্গঔ না, ওথা ফরঙ্গত াঙ্গয না, তএফ এফ হরাও (টঠও ঙ্গথয টদঙ্গও) টপঙ্গয অঙ্গফ না। থফা 

(এঙ্গদয ঈদাাযন ঙ্গচ্ছ), অভান হথঙ্গও হনঙ্গভ অা ফৃটিয ভঙ্গতা, এয ভাঙ্গছ যঙ্গয়ঙ্গঙ (অফায) ন্ওায, হভঙ্গখয কচিন  

টফদুযঙ্গতয ঘভও, টফদুযঙ্গতয কচিন  ভৃতযুয বঙ্গয় এযা টনঙ্গচঙ্গদয ওাঙ্গন টনঙ্গচঙ্গদয অেুর ঢুটওঙ্গয় যাঙ্গঔ (এযা চাঙ্গন না), 

অল্লা ওাটপযঙ্গদযঙ্গও (ফ টদও হথঙ্গওআ) টখঙ্গয হযঙ্গঔঙ্গঙন। ভঙ্গন য় এঔনআ টফদুযৎ এঙ্গদয হঘাঔঙ্গও টনস্প্রব ওঙ্গয টদঙ্গফ, 

(এ অতেচনও ফস্থায়) অল্লা মঔন এঙ্গদয চনয এওিু অঙ্গরা জ্বাটরঙ্গয় হদন তঔন এযা তায ভঙ্গধয ঘরঙ্গত থাঙ্গও, 

অফায টতটন মঔন তাঙ্গদয ঈয ন্ওায ঘাটঙ্গয় হদন তঔন এযা (এওিু থভঙ্গও) দাঁোয়1 থঘ অল্লা ঘাআঙ্গর (ঙ্গচআ) 

তাঙ্গদয হানায  হদঔায (ক্ষভতা) টঙটনঙ্গয় টনঙ্গত াযঙ্গতন1 টনশ্চয়আ টতটন ফটওঙুয ঈয ীভ ক্ষভতাম্পন্ন 

ফিটিভান।‛ (ূযা ফাওাযা, ২ : ১৭- ২০) 

 

ুতযাং অল্লা ভুনাটপওঙ্গদয ফযাাঙ্গয এও ফযটিয ভাধযঙ্গভ এওটি দৃিান্ত ঈস্থান ওঙ্গযঙ্গঙন, হম ফযটি অগুন প্রজ্বটরত 

ওযঙ্গরা, প্রঙ্গতযওফায এটি প্রজ্বটরত য়ায ভয় অল্লা হটিঙ্গও টনটবঙ্গয় টদঙ্গরন। অয াটনয দৃিান্ত, হমঔাঙ্গন ন্ওায, 

টফচরী  ফজ্রধ্বটন ওাঙ্গয ফৃটিয াটন অওা হথঙ্গও টতত য়। এফ দৃিাঙ্গন্তয টফস্তাটযত ফযাঔযায স্থান এটি নয়, 

ওাযন এঔাঙ্গন ঈঙ্গিয র হওফর ন্তঙ্গযয চীফন  এয প্রদীটপ্ত ম্পঙ্গওি ঈঙ্গল্লঔ ওযা।   

 

১.৭ ন্তঙ্গযয চীফন 

 

এওটি দুয়া’য ফণিনায় অঙ্গঙ, ‚ওযুঅনঙ্গও অভাঙ্গদয ন্তঙ্গযয প্রটতারনওাযী (যাটফ’) অয অভাঙ্গদয ফুঙ্গওয হচযাটত ওঙ্গয 

টদন।‛ 
১৮

 

যাটফ’ –  এয থি র ফৃটি, মা অওা হথঙ্গও হনঙ্গভ অঙ্গ অয ঈটদ্ভদঙ্গও টযিু ওঙ্গয। হম ঋতুঙ্গত প্রথভ ফৃটি ঙ্গে, 

অযঙ্গফযা তাঙ্গও অয- যাটফ’ ফঙ্গর, ওাযন ফৃটি োয ওাযঙ্গন ঈৎাদঙ্গনয ঈন্নটত খঙ্গি। নাযঙ্গফযা ীত যফতিী ঋতুঙ্গও 

অয- যাটফ’ ফঙ্গর, ওাযন এআ ঋতুঙ্গত পর ঈৎাদনওাযী ঈটদ্ভদগুঙ্গরাঙ্গত পুর  াতা প্রতীয়ভান য়।  

 

 

 



 

 

১.৮ ভতৃ ন্তঙ্গযয ফস্থা 

 

চীটফত  অঙ্গরাটওত ন্তয তায টবতঙ্গয থাওা অঙ্গরায ওাযঙ্গন হদঔঙ্গত, শুনঙ্গত  নুধাফন ওযঙ্গত াঙ্গয1 টওন্তু ভৃত 

ন্তয হদঔঙ্গত, শুনঙ্গত ফা নুধাফন ওযঙ্গত াঙ্গয না। ভটভাটিত অল্লা ফঙ্গরন, 

 

ْٕؼِ  ًِ اٌَِّزٞ ٠َ ثَ َّ َٓ َوفَُشٚا َو ًُ اٌَِّز٠ ثَ َِ َِٔذاًء   َٚ َٚ ُغ اَِلَّ ُدَػبًء  َّ ب ََل ٠َْغ َّ ٌُّ ُك ثِ ٌُ ُص ثُْى

 ٌٟ ّْ َْ  ُػ ُْ ََل ٠َْؼمٍُِٛ ُٙ ﴾٥ٔٔفَ  

‚অয মাযা টফশ্বা ওঙ্গযঙ্গঙ তাঙ্গদয দৃিান্ত ঙ্গদয নযায়, হমভন হওঈ অফান ওযঙ্গর শুধু টঘৎওায  ধ্বটন ফযতীত অয 

টওঙুআ শুঙ্গন না1 (ভূরত) এযা ফটধয, হফাফা, ন্, (এ ওাযঙ্গন টদায়া’য ওথা) এযা ফুঙ্গছ না।‛ (ূযা ফাওাযা, ২ 

: ১৭১) 

 

 ﴾ٕٗ  َْ ْٛ َوبُٔٛا ََل ٠َْؼمٍُِٛ ٌَ َٚ  َُّ غُ  اٌصُّ ِّ َْ ا١ٌََِْه   أَفَؤََٔذ رُْغ ُؼٛ ِّ َِّٓ ٠َْغزَ  ُُٙ ْٕ ِِ َٚ

ِْٙذٞ  َِّٓ ٠َٕظُُش ا١ٌََِْه   أَفَؤََٔذ رَ  ُُٙ ْٕ ِِ َٚ َٟ ّْ ُؼ ٌْ ْٛ َوبُٔٛا ََل ا ٌَ َٚ  َْ ﴾٠ُْٖٗجِصُشٚ  

‚এঙ্গদয ভঙ্গধয এভন টওঙ ুহরাও অঙ্গঙ, মাযা হতাভায টদঙ্গও ওান হঙ্গত যাঙ্গঔ1 তুটভ টও ফটধযঙ্গও (অল্লা’য ওারাভ) 

হানাঙ্গফ, মটদ তাযা এয টওঙুআ ফুছঙ্গত না াঙ্গয ? এফং ঙ্গদয ভঙ্গধয হওঈ হওঈ অঙ্গঙ মাযা হতাভায টদঙ্গও তাটওঙ্গয় 

থাঙ্গও, টওন্তু তুটভ টও ন্ঙ্গও থ হদঔাঙ্গফ, মটদ তাযা টনঙ্গচযা এয টওঙুআ হদঔঙ্গত না ায় ?‛ (ূযা আঈনু, ১০ : ৪২-

৪৩) 

 

 ُْ ِٙ فِٟ آَرأِ َٚ  ُُٖٛٙ ُْ أَِوَّٕخً أَْ ٠َْفمَ ِٙ ٰٝ لٍُُٛثِ ٍَْٕب َػٍَ َجَؼ َٚ ُغ ا١ٌََِْه ۖ  ِّ َِّٓ ٠َْغزَ  ُُٙ ْٕ ِِ َٚ

ْلًشا   ٰٝ اَِرا َجبُءَٚن  َٚ َٙب   َدزَّ ُٕٛا ثِ ِِ ًَّ آ٠ٍَخ َلَّ ٠ُْئ ا ُو ْٚ اِْ ٠ََش َٚ َٓ ٠َُجبِدٌََُٛٔه ٠َمُُٛي اٌَِّز٠

  َٓ ١ٌِ َّٚ َزا اَِلَّ أََعبِغ١ُش اْلَ ـٰ َ٘  ْْ ﴾َٕ٘وفَُشٚا اِ  
‚তাঙ্গদয ভঙ্গধয এভন টওঙু হরাও অঙ্গঙ হম (ফাটযও দৃটিঙ্গত ভঙ্গন য়) হতাভায ওথা ওান টদঙ্গয় শুনঙ্গঙ, (টওন্তু অঙ্গর) 

অটভ তাঙ্গদয ন্তঙ্গযয ঈয দিা টদঙ্গয় হযঙ্গঔটঙ, মায ওাযঙ্গন তাযা টওঙুআ নুধাফন ওযঙ্গত াঙ্গয না, অটভ তাঙ্গদয ওাঙ্গন 

ফটধযতা িণ ওঙ্গযটঙ1 (ভূরত) তাযা মটদ (অল্লা’য) ফ টনদিন হদঙ্গঔ হনয়, তফু তাযা তায প্রটত ইভান অনঙ্গফ না, 

এভনটও তাযা মঔন হতাভায াভঙ্গন অঙ্গফ তঔন হতাভায াঙ্গথ টফতঙ্গওি টরপ্ত ঙ্গফ, (ওুযঅঙ্গনয অয়াত ম্পঙ্গওি) 

ওাটপযযা ফরঙ্গফ, ‘এটি হতা প্রাঘীনওাঙ্গরয হরাওঙ্গদয টওা ওাটনী ঙাো অয টওঙুআ না।’ ‛ (ূযা অন’অভ, ৬ : ২৫) 



 

 

ুতযাং অল্লা অভাঙ্গদয চাটনঙ্গয় টদঙ্গয়ঙ্গঙন হম তাঙ্গদয ন্তয নুধাফন ওযঙ্গত াঙ্গয না, তাঙ্গদয ওান েফণ ওযঙ্গত াঙ্গয 

না, অয তাযা মা হদঙ্গঔ তাঙ্গত টফশ্বা ওঙ্গয না, হমভনটি অল্লা অভাঙ্গদয চাটনঙ্গয় টদঙ্গয়ঙ্গঙন এআ অয়াঙ্গতয ভাধযঙ্গভ –  

 

فِٟ آَرإَِٔب  َٚ  ِٗ ب رَْذُػَٛٔب ا١ٌَِْ َّّ ِِّ لَبٌُٛا لٍُُٛثَُٕب فِٟ أَِوٍَّٕخ  ْلٌش َٚ ث١ََِْٕه َٚ َٚ ٓ ث١ََِْٕٕب  ِِ َٚ

 ِدَجبةٌ 

‚তাযা ফঙ্গরঃ তুটভ হম টফলঙ্গয়য টদঙ্গও অভাঙ্গদয অফান ওযঙ্গঙা, হটিয চনয অভাঙ্গদয ন্তযগুঙ্গরা অফযঙ্গণ অচ্ছাটদত 

ঙ্গয় অঙ্গঙ, অভাঙ্গদয ওাঙ্গন যঙ্গয়ঙ্গঙ ফটধযতা, অভাঙ্গদয অয হতাভায ভাঙ্গছ এওটি হদয়ার (দাঁটেঙ্গয়) অঙ্গঙ…।‛ (ূযা 

পুটরাত, ৪১ : ৫) 

 

ুতযাং তাযা টনঙ্গচযাআ তাঙ্গদয ন্তয, ওান  হঘাঙ্গঔয ঈয থাওা ন্তযাঙ্গয়য ঈঙ্গল্লঔ ওঙ্গযঙ্গঙ। তাঙ্গদয যীয চীটফত, মা 

হদঔঙ্গত  শুনঙ্গত ায়, টওন্তু এটি হতা ভৃত ন্তযটফটি এওটি যীঙ্গযয চীফন ভাত্র – টঠও এওটি শুয ভঙ্গতা, ওাযন 

শুযা হদঔঙ্গত  শুনঙ্গত াঙ্গয, হঔঙ্গত  ান ওযঙ্গত াঙ্গয অয টফঙ্গয় ওঙ্গয। এ ওাযঙ্গন অল্লা ফঙ্গরন, 

 

َِٔذاًء    َٚ ُغ اَِلَّ ُدَػبًء  َّ ب ََل ٠َْغ َّ ِْٕؼُك ثِ ًِ اٌَِّزٞ ٠َ ثَ َّ َٓ َوفَُشٚا َو ًُ اٌَِّز٠ ثَ َِ َٚ ٌُّ ٌُ ُص ثُْى

 ٌٟ ّْ َْ  ُػ ُْ ََل ٠َْؼمٍُِٛ ُٙ ﴾٥ٔٔفَ  

‚অয মাযা টফশ্বা ওঙ্গযঙ্গঙ তাঙ্গদয দৃিান্ত ঙ্গদয নযায়, হমভন হওঈ অফান ওযঙ্গর শুধু টঘৎওায  ধ্বটন ফযতীত অয 

টওঙুআ শুঙ্গন না1 (ভূরত) এযা ফটধয, হফাফা, ন্, (এ ওাযঙ্গন টদায়া’য ওথা) এযা ফুঙ্গছ না।‛ (ূযা ফাওাযা, ২ 

: ১৭১) 

 

তাঙ্গদযঙ্গও তুরনা ওযা র কফাটদ শুয াঙ্গথ, মায প্রটত শুারও ডাও হদয় এফং তাযা টঘৎওায ঙাো অয টওঙুআ শুনঙ্গত 

ায় না (থিাৎ, তাযা ফুছঙ্গত াঙ্গয না হম টও ফরা র), হমভনটি ফরা ঙ্গয়ঙ্গঙ এআ অয়াঙ্গত –   

 

ُْ اِ  ُ٘  ْْ َْ   اِ ْٚ ٠َْؼمٍُِٛ َْ أَ ُؼٛ َّ ُْ ٠َْغ ُ٘ َّْ أَْوثََش َْ رَْذَغُت أَ َِ َلَّ أَ َْٔؼب ُْ  َۖوبْلَ ُ٘  ًْ ًُّ  ثَ أََظ

﴾َٗٗعج١ًَِل    
‚তুটভ টও টতযআ ভঙ্গন ওঙ্গযা হম তাঙ্গদয টধওাং হরাও শুঙ্গন ফা ফুঙ্গছ ? যা র শুয ভত, এভনটও যা টধওতয 

টফভ্রান্ত।‛ (ূযা পুযওান, ২৫: ৪৪) 



 

 

 ُْ ُٙ ٌَ َٚ َٙب  َْ ثِ ُٛٙ ُْ لٌٍُُٛة َلَّ ٠َْفمَ ُٙ ِٔظ ۖ ٌَ اْْلِ َٚ  ِّٓ ٌِْج َٓ ا ِِّ َُ َوث١ًِشا  ََّٕٙ ٌَمَْذ َرَسْأَٔب ٌَِج َٚ

ئَِه  ـٰ َٙب   أٌَُٚ َْ ثِ ُؼٛ َّ ٌْ َلَّ ٠َْغ ُْ آَرا ُٙ ٌَ َٚ َٙب  َْ ثِ ٌٓ َلَّ ٠ُْجِصُشٚ َِ أَْػ١ُ َْٔؼب ُْ َوبْلَ ُ٘  ًْ ثَ

  ًُّ ٌْغَ  أََظ ُُ ا ُ٘ ئَِه  ـٰ َْ  أٌَُٚ ﴾٥٢ٔبفٍُِٛ  

‚এফং প্রওতৃঙ্গক্ষ অটভ ফহু চীন  ভানুলঙ্গও চাান্নাঙ্গভয চনয ৃটি ওঙ্গযটঙ, তাঙ্গদয ন্তয যঙ্গয়ঙ্গঙ টওন্তু তা টদঙ্গয় তাযা 

ঈরটব্ধ ওঙ্গয না, তাঙ্গদয হঘাঔ যঙ্গয়ঙ্গঙ টওন্তু তা টদঙ্গয় তাযা হদঙ্গঔ না, তাঙ্গদয ওান যঙ্গয়ঙ্গঙ টওন্তু তা টদঙ্গয় তাযা শুঙ্গন না, 

তাযা র শুয ভত, ফযং হটি হথঙ্গও টধওতয টফভ্রান্ত।‛ (ূযা অ’যাপ, ৭ : ১৭৯) 

 

এওদর ভুপাটয এআ অয়াতগুঙ্গরা ঈঙ্গল্লঔ ওঙ্গয তাঙ্গদয াঙ্গথ াদৃযমুি অয়াত হমভন –  

 

 ُٖ ُْٕٗ ُظشَّ ب َوَشْفَٕب َػ َّّ ب فٍََ ًّ ْٚ لَبئِ ْٚ لَبِػًذا أَ ِٗ أَ شُّ َدَػبَٔب ٌَِجٕجِ َْ اٌعُّ َٔغب َِظَّ اْْلِ اَِرا  َٚ

 ُْ شَّ َوؤَْ ٌَّ َِ   ُٗ غَّ َِّ ٰٝ ُظشٍّ  ٠َْذُػَٕب اٌَِ  

‚অয মঔন ভানুলঙ্গও হওান ওে স্পি ওঙ্গয তঔন অভাঙ্গও ডাওঙ্গত থাঙ্গও শুঙ্গয়, ফঙ্গ অয দাঁটেঙ্গয়1 এযয মঔন অটভ 

হআ ওে য হথঙ্গও দূয ওঙ্গয হদআ তঔন হ টনঙ্গচয ূফি ফস্থায় টপঙ্গয অঙ্গ, হম ওে তাঙ্গও স্পি ওঙ্গযটঙর তা হভাঘন 

ওযায চনয হ হমন অভাঙ্গও ওঔঙ্গনাআ ডাঙ্গওটন !‛ (ূযা আঈনু, ১০ : ১২) 

 

এফ অয়াত  এয নুরূ অয়াত, হমঔাঙ্গন ভানুঙ্গলয যাধ অয তাঙ্গদয টনন্দা ম্পঙ্গওি ঈঙ্গল্লঔ ওযা অঙ্গঙ, 

ভুপাটযযা হ ম্পঙ্গওি ফঙ্গরন, ‚এআ অয়াতগুঙ্গরা ওাটপযঙ্গদয ফযাাঙ্গয টনঙ্গদি ওঙ্গয, অয এঔাঙ্গন ‘ভানুল’ থি র 

‘ওাটপযযা’।‛ 

তাআ হওান ফযটি মটদ এআ ফযাঔযা হানায য এটি টঘন্তা ওঙ্গয, হম ফযটি প্রওাঙ্গয আরাভ প্রওা ওঙ্গয হ এআ টনন্দা  

বীটতপ্রদিঙ্গনয ন্তবুিি নয়1 ফযং তায টঘন্তাবাফনা এআ অয়াতগুঙ্গরাঙ্গও অযফঙ্গদয ভঙ্গধয প্রওাঙ্গয টযও প্রওাওাযীঙ্গদয 

াঙ্গথ ংমুি ওঙ্গয থফা তায চানাভঙ্গত তুটওি  বাযঙ্গতয প্রওাঙ্গয ওুপয প্রদিনওাযী আয়াহুটদ, টিোন অয ভুটযওঙ্গদয 

াঙ্গথ ংমুি ওঙ্গয, তঙ্গফ হ ফযটি এআ অয়াতগুঙ্গরা হথঙ্গও ঈওতৃ ঙ্গফ না মা অল্লা নাটমর ওঙ্গযঙ্গঙন তায 

হকারাভঙ্গদযঙ্গও থপ্রদিঙ্গনয চনয। ুতযাং এয চফাঙ্গফ ফরা মায় –  

প্রথভতঃ মাযা প্রওাঙ্গয আরাভ প্রওা ওঙ্গয তাঙ্গদয ভঙ্গধয ভুটভন- ভুটরভ অয ভুনাটপও যঙ্গয়ঙ্গঙ। অয ভুনাটপঙ্গওযা ফ 

ভয়আ ংঔযায় ঙ্গনও টঙর। তাঙ্গদয ফস্থান ঙ্গফ হদামঙ্গঔয ফিটনন্ম স্তঙ্গয।  

টদ্বতীয়তঃ ফযটিয ভঙ্গধয ইভান থাওায াঙ্গথ াঙ্গথ টনপাও অয ওুপয থাওঙ্গত াঙ্গয, হমভনটি চানা মায় অর- ফুঔাটয  

ভুটরভ ওতৃও ফটণিত যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয এআ াটদ হথঙ্গও –  



 

 

‚মায ভঙ্গধয ঘাযটি স্ববাফ থাঙ্গও হ ঔাঁটি ভনুাটপও। মায ভঙ্গধয এয হওান এওটি স্ববাফ থাওঙ্গফ তা টযতযাক না ওযা মিন্ত 

তায ভঙ্গধয ভুনাটপটওয এওিা স্ববাফ হথঙ্গও মায় –  অভানত যাঔা ঙ্গর হঔয়ানত ওঙ্গয, ওথা ফরঙ্গর টভথযা ওথা ফঙ্গর, ঘুটি 

ওযঙ্গর তা বে ওঙ্গয এফং টফফাঙ্গদ টরপ্ত ঙ্গর িীর কাটর হদয়।‛ 
১৯ 

ুতযাং যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) অভাঙ্গদয চাটনঙ্গয় টদঙ্গরন হম মায ভঙ্গধয এয হওান এওটি ং 

থাওঙ্গফ তায ভঙ্গধয ভুনাটপটওয এওিা ং থাওঙ্গফ।  

অয অর- ফুঔাটযয াট হত প্রটতটিত এও াটদ হথঙ্গও চানা মায় হম যুরলু্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) 

অফু মায (যাঃ) হও ফরঙ্গরন, ‚… হতাভায ভঙ্গধয এঔন চাটরী মুঙ্গকয স্ববাফ যঙ্গয়ঙ্গঙ।‛ 
২০ 

অফু মায (যাঃ) টঙঙ্গরন হরাওঙ্গদয ভঙ্গধয ইভাঙ্গনয টদও টদঙ্গয় ফঙ্গঘঙ্গয় তযটনি।  

টনবিযঙ্গমাকয াটদঙ্গ যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফঙ্গরন, ‚চাটটরয়যা (আরাভ- ূফি ঞানতা)’য ঘাযটি 

সফটিয অভায ঈম্মঙ্গতয ভঙ্গধয থাওঙ্গফ –ফংধযঙ্গদয ফযাাঙ্গয ংওায ওযা, ফংঙ্গয ফদনাভ ওযা, ভৃত ফযটিয চনয 

টফরা ওযা, নক্ষঙ্গত্রয ওাঙ হথঙ্গও ফটৃি ঘায়া।‛ 
২১ 

‚যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফঙ্গরন, ‘প্রওতৃঙ্গক্ষআ হতাভাঙ্গদয ূঙ্গফি মাযা এঙ্গঙ্গঙ হতাভযা ক্রভািঙ্গয় 

তাঙ্গদয থ নুযণ ওযঙ্গফ এভনবাঙ্গফ হম মটদ তাযা হওান যীৃঙ্গয কঙ্গতি প্রঙ্গফ ওঙ্গয তঙ্গফ হতাভযা হটি ওযঙ্গফ।’ 

াাফীযা টচঙ্গঞান ওযঙ্গরন, ‘তাযা টও আয়াহুটদ  টিোন ?’ যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফরঙ্গরন, ‘তাযা 

ঙাো অয ওাযা ?’ ‛ 
২২ 

‚যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফঙ্গরন, ‘ূঙ্গফিয চাটতযা হমগুঙ্গরায প্রটত অি টঙর/ঙ্গমগুঙ্গরা গ্রণ 

ওঙ্গযটঙঙ্গরা, অভায ঈম্মত এও াত এও াত ওঙ্গয অয এও টফখত এও টফখত ওঙ্গয হগুঙ্গরায প্রটত অি 

ঙ্গফ/ঙ্গগুঙ্গরা গ্রণ ওযঙ্গফ।’ াাফীযা টচঙ্গঞান ওযঙ্গরন, ‘তাযা টও াটিয়ান অয হযাভান ?’ যুরলু্লা (াল্লাল্লাহু 

অ’রাআট য়া াল্লাভ) চফাফ টদঙ্গরন, ‘তঙ্গফ হরাওঙ্গদয ভঙ্গধয অয ওাযা ঙ্গত াঙ্গয ? ’ ‛ 
২৩

 

আফঙ্গন অটফ ভুরাআওা ফঙ্গরন, ‚অটভ যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয টত্র চন াাফীয াঙ্গথ াক্ষাৎ 

ওঙ্গযটঙ, তাযা ফাআ টনঙ্গচঙ্গদয ম্পঙ্গওি টনপাঙ্গওয ফযাাঙ্গয বয় ওযঙ্গতন।‛ 
২৪ 

অরী (যাঃ) ফা হুচাআপা (যাঃ) হথঙ্গও ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ হম টতটন ফঙ্গরন, ‚ন্তয ঘায ধযঙ্গনয –  (১) টফশুদ্ধ ন্তয -  মা 

অঙ্গরাওদাটন দ্বাযা অঙ্গরাটওত, এটি ভুটভঙ্গনয ন্তয1 (২) অফৃত ন্তয -  এটি ওাটপযঙ্গদয ন্তয1 (৩) টফমিস্ত ন্তয –  

এটি ভুনাটপঙ্গওয ন্তয1 (৪) এফং দুঙ্গিা ফযাাঙ্গযআ অওলিণ যঙ্গয়ঙ্গঙ এভন ন্তয -  হম ভঙ্গয় ইভাঙ্গনয অফান অয 

টনপাঙ্গওয অফান ওযা য়, (তঔন) এ হরাওগুঙ্গরা তাঙ্গদয ৎ ওাচগুঙ্গরাঙ্গও া ওাঙ্গচয াঙ্গথ টভটেত ওঙ্গয হদয়।‛ 

ুতযাং, চানা  ফুছা হকঙ্গরা হম, অল্লা ইভান ম্পঙ্গওি –য় হটি ইভাঙ্গনয াঔায প্রংা ওঙ্গয ফা ওপুটযয াঔায 

টনন্দা ওঙ্গয, মা টওঙুআ ফঙ্গরঙ্গঙন, তায ফগুঙ্গরা হথঙ্গওআ প্রঙ্গতযও অল্লা’য হকারাভ ঈওতৃ ঙ্গফ।   

ঈঙ্গল্লটঔত ফস্থা অয তাঙ্গদয ফস্থা এওআ, মাযা অল্লা’য এআ অয়াত  –  

 



 

 

﴾ٙ  اٌصشاغ اٌّغزم١ُا٘ذٔب   

 ‚অভাঙ্গদযঙ্গও টদায়াত টদন (টযঘাটরত ওরুন) চ যর ঙ্গথ।‛ (ূযা পাটতা, ১ : ৬) 

 

এআ অয়াত ম্পঙ্গওি তাযা ফঙ্গর, ‚অল্লা হতা ভুটরভঙ্গদযঙ্গও আটতভঙ্গধযআ টদায়াত টদঙ্গয়ঙ্গঙন, তাঙ্গর টদায়াত ঘায়ায 

ঈওাটযতা টও ?‛  

তঔন তাঙ্গদয ভঙ্গধয হথঙ্গও টওঙু ফযটি এআ ফঙ্গর চফাফ হদয় হম এয থি র ‚অভাঙ্গদযঙ্গও টদায়াঙ্গতয ঈয দৃঢ় যাঔুন‛ 

হমভনিা অযঙ্গফযা খুভন্ত ফযটিঙ্গও ফরঙ্গতা, ‚অটভ হতাভায ওাঙ্গঙ অায অক মিন্ত খুটভঙ্গয় থাঙ্গওা।‛ তাঙ্গদয ভধয হথঙ্গও 

নযযা ফঙ্গর হম এয থি র ‚অভাঙ্গদয ন্তযঙ্গও টদায়াঙ্গতয ঈয দৃঢ় যাঔুন‛ এফং এটি হম, দৃঢ়তায চনয প্রাথিনা ওযা 

ফাদ ঙ্গে হকঙ্গঙ। অফায তাঙ্গদয ভঙ্গধয নযানযযা ফঙ্গর হম এয থি র, ‚অভায টদায়াত ফৃটদ্ধ ওঙ্গয টদন।‛  

এআ প্রশ্ন ঈটদত য়ায টতযওাঙ্গযয ওাযন র, হমটিয প্রটত অল্লা’য হকারাভ টদায়াত প্রাথিনা ওঙ্গয, থিাৎ ‘টযাতুর 

ভুস্তাটওভ’ (চ যর থ) -  হটিয ফযাাঙ্গয তাঙ্গদয কবীযবাঙ্গফ টঘন্তাবাফনা ওযায নুটস্থটত। ওাযন এআ অয়াঙ্গতয 

থি র, অল্লা’য মা টওঙু ওযঙ্গত অঙ্গদ ওঙ্গযঙ্গঙন তা ারন ওযা অয মা টওঙু হথঙ্গও টনঙ্গলধ ওঙ্গযঙ্গঙন তা ফচিন ওযায 

ভাধযঙ্গভ তায অঙ্গদ- টনঙ্গলধ নুমায়ী অভর ওযঙ্গত াযায চনয তায ওাঙ্গঙ টদায়াত ঘায়া।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

১.৯ ওরযাণওয ঞানাঙ্গনয প্রঙ্গয়াচনীয়তা 

 

এয ওাযন র, মটদ ফযটি াধাযণবাঙ্গফ ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) হও অল্লা’য যূর টঙ্গঙ্গফ অয 

ওযুঅনঙ্গও তয টঙ্গঙ্গফ টফশ্বা ওঙ্গয, টওন্তু তায াধাযনবাঙ্গফ ঈওাযী অয ক্ষটতওয ঞানান ম্পঙ্গওি চানা প্রঙ্গয়াচন 

যঙ্গয়ঙ্গঙ। হম হক্ষত্রগুঙ্গরাঙ্গত তায হওান ঞানান হনআ অয টফলয়ফস্তুভূঙ্গয ঘভৎওায দৃটিঙ্গওাঙ্গণ তাঙ্গও মা ওযঙ্গত অঙ্গদ 

হদয়া ঙ্গয়ঙ্গঙ অয মা ওযঙ্গত টনঙ্গলধ ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ, তায হ ম্পটওিত ঞানাঙ্গনয প্রঙ্গয়াচন যঙ্গয়ঙ্গঙ। (শুধু তাআ নয়, এটি 

ঙাো অভযা এটি অটফোয ওঙ্গযটঙ হম,) ফযটিয হমটি ম্পঙ্গওি ঞানান অঙ্গঙ হ তায টধওাংআ ঘঘিা ওঙ্গয না! ধযা 

মাও, ফযটিয ওাঙ্গঙ ওযুঅন  ুন্নাঙ্গত থাওা ফ অঙ্গদ  টনঙ্গলধ হৌঁঙ্গঙ হকঙ্গঙ, ওুযঅন  ুন্না হম টফধানগুঙ্গরা ফন 

ওঙ্গয হগুঙ্গরা াধাযণ  াফিচনীন, হমটিয ওাযঙ্গন প্রটতটি স্বতন্ত্র ফযটিঙ্গও ঈঙ্গল্লঔ ওযা ম্ভফ নয়1 ওাঙ্গচআ ফযটিঙ্গও 

এবাঙ্গফ চ যর ঙ্গথয (টযাতুর ভুস্তাটওভ) টদঙ্গও টদায়াত প্রাথিনা ওযায চনয অঙ্গদ ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ। 

চ যর থ (টযাতুর ভুস্তাটওভ) এয টদঙ্গও টদায়াত ায়া এআ ফযাাযগুঙ্গরাঙ্গও ন্তবুিি ওঙ্গযঃ যুরুল্লা 

(াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) হমটি ওাঙ্গয এঙ্গঙ্গঙন তা ম্পঙ্গওি টফস্তাটযত ঞানান যাঔা, মা তায (াল্লাল্লাহু 

অ’রাআট য়া াল্লাভ) াধাযণ টনঙ্গদিঙ্গয ধীঙ্গন অঙ্গ তা ম্পঙ্গওি ঞানান যাঔা এফং ঞানান নুমায়ী অভর ওযায 

ফযাাঙ্গয ঈটদ্বগ্ন থাওা1 ওাযন ফযটি মটদ তায ঞানান নুমায়ী অভর না ওঙ্গয তঙ্গফ টনঃঙ্গন্দঙ্গ শুধুভাত্র ঞানান থাওাআ তায 

টদায়াত চিঙ্গনয ওাযন ঙ্গফ না। এ ওাযঙ্গনআ অল্লা হুদাআটফয়যা’য টন্য য তায যূর (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া 

াল্লাভ) হও ফঙ্গরন, 

 

ج١ًِٕب   ُِّ َُّ ٔأَِّب فَزَْذَٕب ٌََه فَْزًذب  ٠ُزِ َٚ َش  ب رَؤَخَّ َِ َٚ ٓ َرٔجَِه  ِِ  ََ ب رَمَذَّ َِ  ُٗ ﴾ ١ٌَِّْغفَِش ٌََه اٌٍَـّ

زَُٗ َػ١ٍََْه  َّ ِذ٠ََه ِْٔؼ ْٙ َ٠ بَٚ ًّ ْغزَم١ِ ُِّ ﴾ٕ  ِصَشاغًب   

‚টনশ্চয়আ অটভ হতাভাঙ্গও টদঙ্গয়টঙ ুস্পি টফচয়। হমন অল্লা হতাভায তীত  বটফলযৎ ত্রুটিভূ ক্ষভা ওঙ্গযন এফং 

হতাভায প্রটত তায নুগ্র ূণি ওঙ্গযন অয চ যর ঙ্গথ হতাভাঙ্গও টযঘাটরত ওঙ্গযন।‛ (ূযা পাত, ৪৮ : ১- ২) 

 

ভুা (অঃ)  ারুন (অঃ) ম্পঙ্গওি অল্লা ফঙ্গরন, 

 

  َٓ ْغزَج١ِ ُّ ٌْ ٌِْىزَبَة ا ب ا َّ ُ٘ آر١ََْٕب َٚٔٔ٥ َٚ ب﴾  َّ ُ٘ َشاغَ  ََ٘ذ٠َْٕب َُ اٌصِّ ْغزَم١ِ ُّ ٌْ ﴾٠ٔٔ  ا  

‚অটভ ঈবয়ঙ্গও টদঙ্গয়টঙরাভ টফদ টওতাফ (তাযাত)। এফং অটভ তাঙ্গদয ঈবয়ঙ্গও টযঘাটরত ওঙ্গযটঙরাভ চ যর 

ঙ্গথ।‛ (ূযা াপপাত, ৩৭ : ১১৭- ১১৮) 

 



 

 

ভুটরভযা হফ টফলঙ্গয় ৃথও ঙ্গয়ঙ্গঙ, মা অল্লা ভূরগ্রঙ্গন্থয টফলয়গুঙ্গরা হথঙ্গও অওাঙ্খা ওঙ্গযঙ্গঙন –  ঞানাঙ্গনয টফলয়গুঙ্গরা, 

ইভান  অভর1 মটদ তাযা ফাআ এওভত হম ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) তয অয ওুযঅন তয। 

মটদ তাযা ওঙ্গরআ টযাতুর ভুস্তাটওঙ্গভয টদঙ্গও ুঙ্গযাুটয টদায়াত চিন ওযঙ্গতা তঙ্গফ তাযা ওঔঙ্গনাআ ৃথও ঙ্গতা না। 

টধওন্তু, অল্লা মা অঙ্গদ ওঙ্গযঙ্গঙন তা ম্পঙ্গওি ঞানান যাঙ্গঔ এভন টধওাংআ অল্লাহ ঙ্গও ভানয ওঙ্গযঙ্গঙ অয তায থ 

নুযণ ওঙ্গযটন। তাযা মটদ এফ টফলঙ্গয় টযাতুর ভুস্তাটওঙ্গভয টদঙ্গও টদায়াত হঙ্গতা তঙ্গফ তাযা ফযআ তাঙ্গদযঙ্গও মা 

ওযঙ্গত অঙ্গদ ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ তা ম্পাদন ওযঙ্গতা অয মা হথঙ্গও টনঙ্গলধ ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ তা ফচিন ওযঙ্গতা। অয এআ ঈম্মা’য 

ভঙ্গধয হথঙ্গও অল্লা তাঙ্গদযঙ্গওআ টদায়াত টদঙ্গয়ঙ্গঙন, মতক্ষণ মিন্ত না তাযা অল্লা’য ভুিাওী ফন্ু ঙ্গত হঙ্গযটঙঙ্গরন1 

এযয এয ফঙ্গঘঙ্গয় ফে ওাযন র তাযা অল্লা’য ওাঙ্গঙ এআ দুয়া ওযঙ্গতন –  

 

﴾ٙ  اٌصشاغ اٌّغزم١ُا٘ذٔب   

‚অভাঙ্গদযঙ্গও টদায়াত টদন (টযঘাটরত ওরুন) চ যর ঙ্গথ।‛ (ূযা পাটতা, ১ : ৬) 

 

টযাতুর ভুস্তাটওঙ্গভয টদঙ্গও টদায়াতপ্রাপ্ত য়ায চনয তাঙ্গদয প্রটতটনয়তআ অল্লা’য াাঙ্গমযয প্রঙ্গয়াচন যঙ্গয়ঙ্গঙ –  এআ 

ঞানানটি ন্তঙ্গয হযঙ্গঔ তাযা প্রঙ্গতযও ারাঙ্গত এআ দুয়াটি াঠ ওযঙ্গতন। ুতযাং, প্রটতটনয়তআ অল্লাহ ’য াাঙ্গমযয প্রঙ্গয়াচন 

যঙ্গয়ঙ্গঙ এয তযতা স্বীওায ওঙ্গয ফায ফায এআ দুয়াটি ওযায ওাযঙ্গন তাযা অল্লা’য ভুিাওী ফন্ুঙ্গত টযণত হান। 

ার টফন ‘অফদুল্লা অত- তুস্তটয ফঙ্গরন, ‚অল্লা  তায হকারাঙ্গভয ভঙ্গধয প্রঙ্গয়াচন ঙ্গক্ষা তায ওাঙাওাটঙ হওান 

কভনথ হনআ।‛  

তীঙ্গত টদায়াতপ্রাপ্ত য়া ফযটিয বটফলযঙ্গত টদায়াঙ্গতয প্রঙ্গয়াচন যঙ্গয়ঙ্গঙ –এটি তাঙ্গদয হআ ফিঙ্গফযয প্রওতৃ থি, 

মাযা ফঙ্গরন হম এয থি র ‚অভাঙ্গদযঙ্গও প্রটতটিত ওরুন অয টদায়াত টদন টযাতুর ভুস্তাটওঙ্গভয ঈয দৃঢ় য়ায 

চনয‛। হফ ফযটিঙ্গদয ভত, মাযা ফঙ্গর হম এয থি র ‚অভাঙ্গদয টদায়াত ফৃটদ্ধ ওঙ্গয টদন‛, এটি ূঙ্গফি মা ফরা 

ঙ্গয়ঙ্গঙ হটিআ ন্তবুিি ওঙ্গয।  

টওন্তু ফটণিত ফআ টনঙ্গদি ওঙ্গয টযাতুর ভুস্তাটওঙ্গভয টদঙ্গও টদায়াতঙ্গও, মা বটফলযঙ্গত অল্লা প্রদান ওযঙ্গফন। টনঃঙ্গন্দঙ্গ 

বটফলযঙ্গত টও অভর ওযা ঙ্গফ তা ঞানাঙ্গনয ঈয টনবিয ওঙ্গয, মা টওনা ফতিভাঙ্গন টচিত য় টন। ফযটি টদায়াতপ্রাপ্ত 

টঙ্গঙ্গফ টফঙ্গফটঘত ঙ্গফ না, মতক্ষণ না মিন্ত হ বটফলযঙ্গত তায ঞানান নুমায়ী অভর ওঙ্গয1 তঙ্গফ এটি ম্ভফ হম তায 

ঞানান বটফলযঙ্গত তায ন্তঙ্গয থাওঙ্গফ না ফযং তায ন্তয হথঙ্গও তা দূয ঙ্গয় হমঙ্গত াঙ্গয1 অয মটদ হআ ঞানান তায ন্তঙ্গয 

থাঙ্গও তঙ্গফ এ ম্ভাফনা অঙ্গঙ হম হ বটফলযঙ্গত তায ঈয অভর ওযঙ্গফ না। 

ওাঙ্গচআ ভানফচাটতয ওঙ্গরয চনযআ অল্লা’য ওাঙ্গঙ এআ দুয়া ওযািা তযন্ত চরুযী, এ ওাযঙ্গনআ অল্লা এটিঙ্গও প্রঙ্গতযও 

ারাঙ্গত হকারাভঙ্গদয চনয পযম ওঙ্গয টদঙ্গয়ঙ্গঙন অয এআ দুয়াটি তাঙ্গদয চনয হমভনিা প্রঙ্গয়াচনীয়, নয হওান দুয়া এটিয 

ভঙ্গতা প্রঙ্গয়াচনীয় নয়। মঔন টযাতুর ভুস্তাটওঙ্গভয টদঙ্গও টদায়াত টচিত য় তঔন অল্লা’য াাময, টযমও অয 

অত্মায ওাটঙ্খত ওর ুঔ অল্লা’য ক্ষ হথঙ্গও ায়া মায়। অল্লাআ ফঙ্গঘঙ্গয় বাঙ্গরা চাঙ্গনন।  



 

 

১.১০ ন্তঙ্গযয চীফন -  এয ফাস্তফতা 

 

হচঙ্গন যাঔুন হম, ন্তয এফং এটি ঙাো অয নয টওঙুয চীফন টনঙওআ ংঙ্গফদনটি, নোঘো ওযা অয ংওল্প ওযায 

হওান এওটি, থফা নুভান  ংওল্প ওযায ভঙ্গতা টনঙওআ ঞানান  ক্ষভতায হওান এওটি, থফা টনঙওআ ঞানান  

ক্ষভতায হওান এওটি নয়1 হমটি গ্রণ ওঙ্গযঙ্গঙন অফু অর- হুাআন অর- ফাটয’য ভঙ্গতা অল্লা  তায ক্ষভতা 

ম্পটওিত ঞানাঙ্গনয এওদর ঙ্গিলণওাযী। তাযা ফঙ্গরঙ্গঙন, ‚এওচন ফযটি মতক্ষণ মিন্ত ঞানান যাঙ্গঔন অয ক্ষভ, 

হওফরভাত্র টতটনআ চীটফত ফঙ্গর টফঙ্গফটঘত ঙ্গফন।‛ 

এটি চীফঙ্গনয ফস্থা নয়। ফযং চীফন র এওটি গুণ, মা ফটণিত টফলয়গুঙ্গরাঙ্গত স্বাধীনবাঙ্গফ ঈটস্থত থাঙ্গও, অয এটি র 

ঞানাঙ্গনয ঈটস্থটত, ংওল্প অয ঙঙ্গন্দয পঙ্গর ওাচ ওযায এওটি তি। চীফন এগুঙ্গরায অফযওীয় পরাপর। ুতযাং 

প্রঙ্গতযও চীফন্ত টওঙুয যঙ্গয়ঙ্গঙ ঈরটব্ধ, ংওল্প1 এফং হমফ টওঙুয ঞানান  ংওল্প যঙ্গয়ঙ্গঙ অয ঙঙ্গন্দয পঙ্গর ওাচ 

ওঙ্গয, হগুঙ্গরা চীটফত। 

(অযটফঙ্গত) ‚চীফন‛ ব্দটি হথঙ্গও নাভফাঘও ব্দ ‚রজ্জা‛ এয ঈৎটি ঙ্গয়ঙ্গঙ। তাআ মটদ ন্তয চীটফত থাঙ্গও, তাঙ্গর 

এয ভাটরও চীটফত থাওঙ্গফ। ন্তয রজ্জা ধাযণ ওঙ্গয, মা এঙ্গও ভন্দ অয খৃণয  টনটন্দত ওাচ হথঙ্গও ফাধা হদয়, ওাযন 

এ ধযঙ্গনয ওাচ হথঙ্গও ন্তঙ্গযয টনযািা টনবিয ওঙ্গয ন্তঙ্গযয রজ্জাীরতায ঈয ।  

এ ওাযঙ্গন যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফঙ্গরঙ্গঙন, ‚রজ্জাীরতা ইভাঙ্গনয ে।‛ 
২৫ 

‚রজ্জাীরতা অয স্বল্প ওথা ফরা ইভাঙ্গনয াঔাভূঙ্গয ভঙ্গধয দুঙ্গিা াঔা, অয িীরতা  হফী ওথা ফরা টনপাঙ্গওয 

াঔাভূঙ্গয ভঙ্গধয দুঙ্গিা াঔা।‛ 
২৬ 

এ ওাযঙ্গনআ চীটফত িা খৃণয  টনটন্দত ওাচ দ্বাযা টযোযবাঙ্গফআ প্রবাটফত য় অয তায এওটি ংওল্প যঙ্গয়ঙ্গঙ, মা 

তাঙ্গও টফযত যাঙ্গঔ হগুঙ্গরা ম্পাদন ওযা হথঙ্গও1 এটি র রজ্জাটফীন ফযটিয হক্ষঙ্গত্র টফযীত, ওাযন রজ্জাটফীন ফযটি 

(থিাৎ, তায ন্তয) চীটফত নয়, ওাঙ্গচআ তায রজ্জাীরতা হনআ, এ ওাযঙ্গন ইভান হনআ মা তাঙ্গও া ওাচ হথঙ্গও ফাধা 

টদঙ্গফ।  

ুতযাং, ন্তয মটদ চীটফত থাঙ্গও অয ফযটি তায যীয হথঙ্গও এয টফঙ্গচ্ছঙ্গদয ভাধযঙ্গভ ভাযা মায়, তাঙ্গর অত্মায ভৃতুয 

টনবিয ওযঙ্গফ ফযটিয যীয হথঙ্গও এয টফঙ্গচ্ছঙ্গদয ঈয, হওফরভাত্র এটি হথঙ্গও প্রান তযাঙ্গক ভাযা মায়ায ঈয এয ভৃতযু 

টনবিয ওযঙ্গফ না। এ ওাযঙ্গন হকৌযফাটিত অল্লা ফঙ্গরন, 

 

 ًْ اٌد   ثَ َٛ ِْ ِٗ أَ ًِ اٌٍَـّ ًُ فِٟ َعج١ِ ٓ ٠ُْمزَ َّ ََل رَمٌُُٛٛا ٌِ أَْد١َبءٌ َٚ  

‚অয মাযা অল্লা’য ঙ্গথ টনত ঙ্গয়ঙ্গঙ তাঙ্গদযঙ্গও ভৃত ফঙ্গরা না ফযং তাযা চীটফত…।‛ (ূযা ফাওাযা, ২ : ১৫৪) 

 



 

 

 ًْ ارًب   ثَ َٛ ِْ ِٗ أَ ًِ اٌٍَـّ َٓ لُزٍُِٛا فِٟ َعج١ِ َّٓ اٌَِّز٠ ََل رَْذَغجَ َْ أَْد١َبٌء َٚ ُْ ٠ُْشَصلُٛ ِٙ ِػَٕذ َسثِّ

 ٔٙ٢﴾  

‚অয মাযা অল্লা’য ঙ্গথ টনত ঙ্গয়ঙ্গঙ তাঙ্গদযঙ্গও ভৃত ভঙ্গন ওঙ্গযা না ফযং তাযা চীটফত…।‛ (ূযা অর ‘আভযান, ৩ 

: ১৬৯) 

 

তাযা ভৃতযুফযণ ওযা ঙ্গত্ত্ব, হমটি অল্লা’য ফাণীঙ্গত ঈঙ্গল্লঔ যঙ্গয়ঙ্গঙ -  

 

ِد   ْٛ َّ ٌْ ًُّ َْٔفٍظ َرائِمَخُ ا  ُو

‚প্রঙ্গতযও অত্মাআ ভৃতযুয স্বাদ াঙ্গফ …।‛ (ূযা অর ‘আভযান, ৩ : ১৮৫) 

 

  َْ ١ِّزُٛ َِّ  ُُٙ أَِّ َٚ ١ٌِّذ  َِ ﴾ٖٓأََِّه   

‚টনশ্চয়আ তুটভ ভাযা মাঙ্গফ অয তাযা ভাযা মাঙ্গফ …।‛ (ূযা অম- মুভায, ৩৯ : ৩০) 

 

 َٛ ُ٘ َْ ٌََىفٌُٛس   َٚ َٔغب َّْ اْْلِ ُْ   اِ َُّ ٠ُْذ١ِ١ُى ُْ ثُ ١زُُى ِّ ُ٠ َُّ ُْ ثُ ﴾ٙٙاٌَِّزٞ أَْد١َبُو  

‚এফং টতটন হতাভাঙ্গদযঙ্গও চীফন দান ওঙ্গযঙ্গঙন, তঃয টতটনআ হতাভাঙ্গদয ভৃতযু খিাঙ্গফন, ুনযায় হতাভাঙ্গদযঙ্গও চীফন 

দান ওযঙ্গফন …।‛ (ূযা াজ্জ, ২২ : ৬৬) 

 

ওাঙ্গচআ হঙাি ভৃতযু ফে ভৃতুযয নুরূ নয়। হঙাি ভৃতযু র যীয হথঙ্গও অত্মায টফঙ্গচ্ছদ, অয ফে ভৃতুয র যীয  

অত্মা ঈবয় হথঙ্গওআ ুঙ্গযাুটযবাঙ্গফ প্রাঙ্গণয টফঙ্গচ্ছদ। ফযাাযটি এ ওথায ভঙ্গতাআ হম, খুভ র ভৃতুযয বাআ। অল্লা ফঙ্গরন, 

 

 



 

 

 ُٗ فَّٝ اْلَٔفُظَ  ٌٍَـّ َٛ َٙب ٠َزَ رِ ْٛ َِ  َٓ ْذ  ِد١ ُّ ُْ رَ اٌَّزِٟ ٌَ َٙب َۖٚ ِِ َٕب َِ ٰٝ  فِٟ  ِغُه اٌَّزِٟ لََع ّْ ف١َُ

   ٝ ًّّ َغ ُِّ  ًٍ ٰٝ أََج ٰٜ اٌَِ ًُ اْلُْخَش ٠ُْشِع َٚ َد  ْٛ َّ ٌْ َٙب ا  َػ١ٍَْ

‚তাঙ্গদয ভৃতুযয ভয় অল্লা (তাঙ্গদয) অত্মা যণ ওঙ্গযন অয মাঙ্গদয ভৃতযু অঙ্গটন (তাঙ্গদয অত্মা যণ ওঙ্গযন 

তাঙ্গদয) খুঙ্গভয ভয়। তঃয মায চনয ভৃতুযয টদ্ধান্ত ওঙ্গযন তায অত্মা টতটন হযঙ্গঔ হদন অয ফটিগুঙ্গরা টপটযঙ্গয় 

হদন এওটি টনটদিি ভঙ্গয়য চনয।‛ (ূযা মুভায, ৩৯ : ৪২) 

 

যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) খুভ হথঙ্গও হচঙ্গক ঈঙ্গঠ ফরঙ্গতন, ‚ওর প্রংা অল্লা’য, টমটন অভাঙ্গদয 

ভৃতযু খিাঙ্গনায য অভাঙ্গদযঙ্গও চীফন দান ওঙ্গযন এফং তায প্রটতআ অভাঙ্গদয ুনরুত্থান খিঙ্গফ।‛ 
২৭ 

অঙ্গযওটি াটদঙ্গ ফটণিত অঙ্গঙ হম টতটন ফরঙ্গতন, ‚ওর প্রংা অল্লা’য, টমটন অভায াযীটযও ফস্থা টপটযঙ্গয় 

টদঙ্গয়ঙ্গঙন অয অভায অত্মা টপটযঙ্গয় টদঙ্গয়ঙ্গঙন এফং তাঙ্গও স্মযণ ওযায চনয অভাঙ্গও নুভটত টদঙ্গয়ঙ্গঙন।‛ 
২৮ 

মঔন টতটন (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) খুভাঙ্গনায চনয শুঙ্গতন তঔন ফরঙ্গতন, ‚হ অল্লা, টনশ্চয়আ অটন অভায 

অত্মা ৃটি ওঙ্গযঙ্গঙন, অয অটন এয প্রাণ টনঙ্গফন, এয ভৃতুয  চীফন হতা অনাযআ টধওাযবুি। অটন মটদ অভায 

অত্মাঙ্গও চীটফত যাঙ্গঔন তঙ্গফ এঙ্গও যক্ষা ওরুন, অয মটদ এয প্রাণ হনন তঙ্গফ এঙ্গও ক্ষভা ওরুন। হ অল্লা, অটভ 

অনায ওাঙ্গঙ প্রাথিনা ওযটঙ অভাঙ্গও ুস্বাস্থয দান ওযায চনয।‛ 
২৯ 

যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফরঙ্গতন, ‚হ অল্লা, অনায নাভ টনঙ্গয় ভাযা মাআ অয (অনায নাভ 

টনঙ্গয়আ) চীটফত আ।‛ 
৩০

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

টদ্বতীয় ধযায় 

 

 

 

 

 



 

 

ন্তঙ্গযয এওটি সু্থতা র টংা ওযা 

 

টওঙু ফযটি টংায থি ফযাঔযা ওযঙ্গত টকঙ্গয় ফঙ্গরন, ‚টংা (াাদ) র এওটি হক্ষাব, মা ভৃদ্ধারী ফযটিয বাঙ্গরা 

ফস্থায ফযাাঙ্গয চানায ওাযঙ্গন হওান ফযটিয (টবতয) খঙ্গি থাঙ্গও।‛ 

তাআ এ নুাঙ্গয এটি ম্ভফ নয় হম, নুগ্রপ্রাপ্ত ফযটি তায হআ নুগ্রগুঙ্গরায ফযাাঙ্গয টংুও ঙ্গফ, ওাযন এআ ফযটিয 

হতা হ নুগ্রগুঙ্গরা অঙ্গঙআ অয হ নুগ্রগুঙ্গরা ম্পঙ্গওি বযস্ত।  

এও দর ফযটি ফঙ্গরন, ‚এটি র হম ফযটিয ফযাাঙ্গয টংা ওযা য়, হআ ফযটি হথঙ্গও নুগ্র দূয য়ায ওাভনা 

ওযা, মটদ টংুও ফযটি এআ নুগ্রগুঙ্গরায নুরূ চিন ওঙ্গয টন।‛ 

এটি ‚গুতফা‛ 
৩১

 (এয থি টংা) হথঙ্গও টবন্ন, ওাযন এটি টনঙ্গদি ওঙ্গয হম ফযটিয ফযাাঙ্গয টংা ওযা য় তাঙ্গও 

প্রদান ওযা নুগ্র তায হথঙ্গও দূয য়ায ফযাাঙ্গয ওাভনা ওযা ঙাোআ হআ নুগ্রঙ্গয টধওাযী য়ায ওাভনা ওযাঙ্গও। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

২.১ াাঙ্গদয প্রওাযঙ্গবদ 

 

মথামথবাঙ্গফ ফরঙ্গত হকঙ্গর াাদ (টংা) র খৃণা, অয হম ফযটিয ফযাাঙ্গয টংা ওযা য় তায বাঙ্গরা ফস্থাঙ্গও 

ঙন্দ ওযা। এটি দুআ ধযঙ্গনয –  

(১) হম ফযটিয ফযাাঙ্গয টংা ওযা য়, তাঙ্গও প্রদান ওযা নুগ্রগুঙ্গরাঙ্গও ফাঙ্গধ ঙন্দ ওযা। এটি এভন ধযঙ্গনয 

টংা মা টনন্দায ধীন। মঔন এওচন ফযটি হওান টওঙু খৃণা ওঙ্গয তঔন হ তায হআ খৃটণত টফলয়ফস্তুয টস্তঙ্গত্বয দ্বাযা 

অত য়  দুঃঔ ায়1 অয এটি তায ন্তঙ্গয এভনআ এও ুস্থতায় টযণত য় হম, হম ফযটিয ফযাাঙ্গয ইলিা ওযা য় 

হ ফযটি হথঙ্গও নুগ্র দূয ঙ্গর টংুও ফযটি তৃটপ্ত ায়, মটদ এয পঙ্গর তায অত্মায হফদনা দূয য়া ঙাো তায 

হওান রাব য় না।  

টওন্তু হম ফযটিঙ্গও টংা ওযা য় হ ফযটিঙ্গও ক্রভাকত মিঙ্গফক্ষঙ্গণয পর ঙাো এআ হফদনা দূয য় না, মাঙ্গত ওঙ্গয 

নুগ্র দূয য়ায য টংুও ফযটি হফদনা হথঙ্গও ভুটি ায়1 টওন্তু ুস্থ ফযটিয ফস্থায নযায় এআ ফযাাযিা 

টধওতয তীব্র ঙ্গয় ঙ্গে, ওাযন এটি ম্ভফ হম এআ নুগ্র ফা এয নুরূ টওঙু হআ ফযটিয ওাঙ্গঙ টপঙ্গয মাঙ্গফ হমটিয 

ফযাাঙ্গয টংা ওযা য়। এ ওাযঙ্গনআ টদ্বতীয় দর ফযটি ফঙ্গরঙ্গঙন, ‚এটি র নুগ্র দূয য়ায ওাভনা‛, ওাযন টনশ্চয়আ 

হম ফযটি টনঙ্গচয ঈয ঙাো নয ওাঙ্গযা ঈয নুগ্র প্রদান ঙন্দ ওঙ্গয, হ হগুঙ্গরা দূয ঙ্গয় মায়ায চনয ওাভনা 

ওঙ্গয। 

(২) ফযটি তায ঈয নয হওান ফযটিয হেি য়াঙ্গও ঙন্দ ওঙ্গয অয হআ ফযটি নুগ্রপ্রাপ্ত ফযটিয ভঙ্গতা ফা তায 

হঘঙ্গয় টধওতয ঈিভ য়ায ওাভনা যাঙ্গঔ1 তাআ এটি এও ধযঙ্গনয টংা, মাঙ্গও ফঙ্গর গুতফা। অর- ফুঔাটয অয 

ভুটরভ ফটণিত আফঙ্গন ভা‘ঈদ (যাঃ)  আফঙ্গন ঈভায (যাঃ) এয ফটণিত াটদ হথঙ্গও চানা মায় হম যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু 

অ’রাআট য়া াল্লাভ) এটিঙ্গও াাদ ফঙ্গর ঈঙ্গল্লঔ ওঙ্গযঙ্গঙন। 

আফন ভা’ঈদ (যাঃ) এয ফণিনায় যঙ্গয়ঙ্গঙ হম যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফঙ্গরঙ্গঙন, ‚হওফরভাত্র দুঙ্গিা 

ফযাাঙ্গযআ টংা (াাদ) ওযা মায় –  হ ফযটিয ঈয মাঙ্গও অল্লা তা’অরা ম্পদ টদঙ্গয়ঙ্গঙন, এযয তাঙ্গও ও ঙ্গথ 

ওাতঙ্গয ফযয় ওযায ক্ষভতা হদন1 হ ফযটিয ঈয মাঙ্গও অল্লা তা’অরা টওভত দান ওঙ্গযঙ্গঙন, এযয হ তায 

াাঙ্গময পয়ারা ওঙ্গয  তা টক্ষা হদয়।‛ 
৩২ 

আফন ঈভায (যাঃ) ফণিনায় যঙ্গয়ঙ্গঙ হম টতটন যুরলু্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) হও ফরঙ্গত শুঙ্গনঙ্গঙন, ‚দুঙ্গিা 

টফলয় ঙাো নয হওান ফযাাঙ্গয টংা (াাদ) ওযা মায় না। এওটি র, অল্লা মাঙ্গও এআ টওতাঙ্গফয (ওযুঅঙ্গনয) ঞানান 

দান ওঙ্গযঙ্গঙন অয হ তদনুমায়ী টদন- যাত অভর ওঙ্গয1 অয যটি র, অল্লা মাঙ্গও ম্পদ দান ওঙ্গযঙ্গঙন অয হ 

তা হথঙ্গও যাত- টদন (অল্লা’য ঙ্গথ) াদওা ওঙ্গয।‛ 
৩৩  

অফু হুযায়যা (যাঃ) এয ফণিনায় যঙ্গয়ঙ্গঙ হম যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফঙ্গরঙ্গঙন, ‚দুআ ফযটি ঙাো অয 

ওাঙ্গযা াঙ্গথ টংা (াাদ) ওযা মায় না। এও ফযটি, মাঙ্গও অল্লা তা’অরা ওুযঅন টক্ষা টদঙ্গয়ঙ্গঙন অয হ তা টদন-

যাত টতরায়াত ওঙ্গয, অয তা শুঙ্গন প্রটতঙ্গফীযা তাঙ্গও ফঙ্গরন, ‘ায়! অভাঙ্গদযঙ্গও মটদ এরু ঞানান হদয়া ঙ্গতা, 

হমরূ ঞানান ভুওঙ্গও হদয়া ঙ্গয়ঙ্গঙ, তাঙ্গর অটভ তায ভঙ্গতা অভর ওযতাভ।’ নয অঙ্গযও ফযটি, মাঙ্গও অল্লা 

ম্পদ দান ওঙ্গযঙ্গঙন অয হ ম্পদ তয  নযাঙ্গয়য ঙ্গথ ফযয় ওঙ্গয। এ ফস্থা হদঙ্গঔ নয এও ফযটি ফঙ্গর, ‘ায়! 



 

 

অভাঙ্গও মটদ ভুও ফযটিয ভঙ্গতা ম্পদারী ওযা ঙ্গতা, তাঙ্গর হ হমরূ ফযয় ওযঙ্গঙ অটভ হরূ ফযয় ওযতাভ।’ ‛  

৩৪ 

ুতযাং যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) াাদ ওযা টনঙ্গলধ ওঙ্গযঙ্গঙন, তঙ্গফ দুঙ্গিা টযটস্থটতঙ্গত এটি 

ফযটতক্রভ, মাঙ্গও অর- গুতফা ফঙ্গর টনঙ্গদি ওযা য়। গুতফা’য থি রঃ এওচন ফযটিয য হওান ফযটিয ফস্থা 

ঙন্দ ওযা এফং হআ ফযটিয হ ফস্থা দূয য়ায ফযাাঙ্গয ওাভনা না হযঙ্গঔআ হঙ্গক্ষঙ্গত্র তায তুরনায় হআ ফযটিয হেি 

থাওািা ঙন্দ ওযা।  

ুতযাং মটদ টচঙ্গঞান ওযা য়, ‚তাঙ্গর এটিঙ্গও হওন টংা ফরা ঙ্গফ, মঔন টওনা হ হওফর এটি বারফাঙ্গ হম অল্লা 

তাঙ্গও এআ নুগ্রগুঙ্গরা প্রদান ওরুন ?‛  

তঙ্গফ এয চফাঙ্গফ ফরা ঙ্গফ, ‚এআ বাঙ্গরাফাায ূঘনা টফন্দু র হওান ফযটিয ঈয অল্লা প্রদি নুগ্রঙ্গয টদঙ্গও 

তাওাঙ্গনা অয তায এটি ঙন্দ ওযা হম হআ ফযটি তায হঘঙ্গয় টধও নুগ্রপ্রাপ্ত ঙ্গফ। ুতযাং য ফযটি মটদ 

ঈটস্থত না থাওঙ্গতা তঙ্গফ তায হআ নুগ্রগুঙ্গরায ফযাাঙ্গয ওাভনা থাওঙ্গতা না। তাআ, হমঙ্গতু এআ বাঙ্গরাফাায ূঘনা 

টফন্দু টঙর নয হওান ফযটিয তায ফস্থায ঈঙ্গয ঈন্নীত থাওািা ঙন্দ ওযা, তাআ হআ বারফাািা ঙঙ্গন্দয 

নুযণ ওযায ওাযঙ্গন এটিঙ্গও ফরা র টংা। ফয হরাওঙ্গদয ফস্তুকত ফস্থা টফঙ্গফঘনা ওযা ঙাো মটদ ফযটি তায 

ঈয অল্লা’য নুগ্র ওাভনা ওঙ্গয তঙ্গফ এঙ্গক্ষঙ্গত্র এটি টংা টঙ্গঙ্গফ টফঙ্গফটঘত ঙ্গফ না।‛   

এ ওাযঙ্গন ভানফচাটতয টধওাংআ এআ টদ্বতীয় প্রওাঙ্গযয টংা ওযায হঘিা ওঙ্গয, মাঙ্গও অর- ভুনাপাা (প্রটতঙ্গমাটকতা) 

 ফরা য়। ওাযন দুচন ফযটি এওআ অওাংটঔত টফলঙ্গয় প্রটতঙ্গমাটকতা ওঙ্গয, ঈবয়আ এওআ ঈওায চিঙ্গনয হঘিা ওঙ্গয। 

তাঙ্গদয হটি চিন ওযায হঘিায ওাযন র, দুআ ফযটিয ভঙ্গধয এওচন এটি ঙন্দ ওঙ্গয হম যচন তায ঈঙ্গয হআ 

নুগ্রপ্রাপ্ত ঙ্গফ, হমভনটি খঙ্গি থাঙ্গও দুআ প্রটতঙ্গমাকীয ভঙ্গধয হম এওচন ঙন্দ ওঙ্গয যচন তাঙ্গও যাটচত ওযঙ্গফ।  

প্রটতঙ্গমাটকতা ওযািা াধাযণবাঙ্গফ টনন্দনীয় নয়, ফযং ধাটভিওতায় প্রটতঙ্গমাটকতা ওযািা প্রংনীয় ফঙ্গর টফঙ্গফটঘত ঙ্গফ, 

হকৌযফাটিত অল্লা ফঙ্গরন, 

 

  ٍُ َّْ اْلَْثَشاَس ٌَفِٟ َِٔؼ١ َْ  ٕٕاِ ُْ ٖٕ﴾ َػٍَٝ اْلََسائِِه ٠َٕظُُشٚ ِٙ ِ٘ ُجٛ ُٚ ﴾ رَْؼِشُف فِٟ 

  ُِ َِِْٕٓٗٔعَشحَ إٌَِّؼ١  َْ ْٛ ٍَ   ﴾ ٠ُْغمَ ْخزُٛ َِّ ِد١ٍك  ٌَِه ٕ٘سَّ
ٰ
فِٟ َر َٚ ْغٌه    ِِ  ُٗ ُِ ﴾ ِخزَب

١ٍَْزََٕبفَِظ  َْ فَ زََٕبفُِغٛ ُّ ٌْ   ﴾ٕٙ ا

‚টনঃঙ্গন্দঙ্গ হনওওায হরাঙ্গওযা ভা টনয়াভঙ্গত থাওঙ্গফ, তাযা ুটজ্জত অঙ্গন ফঙ্গ (ফ) ফঙ্গরাওন ওযঙ্গফ, এঙ্গদয 

হঘাযায় টনয়াভঙ্গতয (তৃটপ্ত ) চীফতা তুটভ (ঙ্গচআ) টঘনঙ্গত াযঙ্গফ1 টঙ অঁিা (ঙ্গফাতর) হথঙ্গও এঙ্গদয হটদন 

টফশুদ্ধতভ াটন ান ওযাঙ্গনা ঙ্গফ, (াত্রচাত ওযায ভয়আ) ওস্তূযীয ুকটন্ টদঙ্গয় মায ভুঔ ফন্ (ওঙ্গয হদয়া ঙ্গয়ঙ্গঙ)1 

অয এয চনয প্রটতঙ্গমাকীযা প্রটতঙ্গমাটকতা ওরুও।‛ (ূযা ভুতাপটপটপন, ৮৩ 0 ২২- ২৬) 

 



 

 

ুতযাং (যওারীন) এফ অনন্দ- ঈঙ্গবাক চিঙ্গনয ফযাাঙ্গয প্রটতঙ্গমাটকতা ওযায চনয অল্লা অভাঙ্গদয অঙ্গদ 

ওঙ্গযঙ্গঙন, এআ স্থায়ী দুটনয়ায অনন্দ- ঈঙ্গবাক চিঙ্গনয প্রটতঙ্গমাটকতা ওযায অঙ্গদ হদনটন। এটি ম্পূণিবাঙ্গফআ 

যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয াটদঙ্গয াঙ্গথ াভঞ্জযণূি। ওাযন টতটন (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া 

াল্লাভ) টংা ওযা টনঙ্গলধ ওঙ্গযঙ্গঙন, তঙ্গফ দুআ ধযঙ্গনয ফযটিয হক্ষঙ্গত্র এটি ফযটতক্রভ –  মাঙ্গও আরভ প্রদান ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ 

অয হ হআ আরভ নুমায়ী অভর ওঙ্গয  তা টক্ষা হদয়, এফং মাঙ্গও ধনম্পদ প্রদান ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ অয হ তা 

অল্লা’য ঙ্গথ ঔযঘ ওঙ্গয। 

এঙ্গক্ষঙ্গত্র, মাঙ্গও আরভ প্রদান ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ টওন্তু হ হআ আরঙ্গভয ঈয অভর ওঙ্গয না, থফা মাঙ্গও ধনম্পদ প্রদান ওযা 

ঙ্গয়ঙ্গঙ টওন্তু হ তা অল্লা’য অনুকঙ্গতয ফযয় ওঙ্গয না -  এ ধযঙ্গনয হরাওঙ্গদয ফযাাঙ্গয টংা ওযা মাঙ্গফ না অয তায 

ফস্থা চিঙ্গনয অা ওযা মাঙ্গফ না1 ওাযন হআ ফযটি এভন বাঙ্গরা ফস্থায় হনআ, হম ফস্থায ফযাাঙ্গয ওাভনা ওযা 

মায়1 ফযং হ হতা াটস্ত ওাঙ্গয ঈস্থাটত।  

এঙাো যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) হআ ফযটিয ফযাাঙ্গয টংা ওযায নুভটত টদঙ্গয়ঙ্গঙন, হম 

ফযটিঙ্গও এওটি দাটয়ত্ব প্রদান ওযায য হ আরভ  নযায়টফঘাঙ্গযয ভাধযঙ্গভ হটি ম্পাদন ওঙ্গয, এয ভাটরঙ্গওয অস্থা 

ূণি ওঙ্গয এফং ওযুঅন  ুন্না টদঙ্গয় ভানুঙ্গলয ভঙ্গধয টফঘায পয়ারা ওঙ্গয। 

এ ধযঙ্গনয ফযটিয ঈঁঘ ুভমিাদা যঙ্গয়ঙ্গঙ, টওন্তু এটি হওফর তযটধও প্রঙ্গঘিায (টচাদ) যআ অঙ্গ1 অয এওআ টফলয়টি 

ভুাটচদ ম্পঙ্গওি তয। টওন্তু অত্মা তীব্র ওঙ্গি থাওা ফযটিয ফযাাঙ্গয টংা ওঙ্গয না। অয এ ওাযঙ্গনআ যুরুল্লা 

(াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এটি ঈঙ্গল্লঔ ওঙ্গযন টন, মটদ অল্লা’য যাস্তায় রোআ ওযা ভুচাটদ অল্লা’য ঙ্গথ 

ধনম্পদ দান ওযা ফযটিয হথঙ্গও ঈঘঁু ভমিাদায়। এয টফযীত র টক্ষও  দানওাযীয হক্ষঙ্গত্র তয, ওাযন এআ 

দুটনয়াঙ্গত তাঙ্গদয হওান ত্রু হনআ। তঙ্গফ মটদ এভন হওান ত্রু থাওঙ্গতা মায টফরুঙ্গদ্ধ তাঙ্গদয টচাদ ওযঙ্গত ঙ্গতা, তঙ্গফ 

তাঙ্গদয ভমিাদা এঙ্গক্ষঙ্গত্র তাঙ্গদয ূঙ্গফিয ফস্থা হথঙ্গও ঈচ্চতয ঙ্গফ (থিাৎ, হম ফস্থায় তাঙ্গদযঙ্গও ত্রুয টফরুঙ্গদ্ধ রোআ 

ওযঙ্গত য়টন, হ ফস্থায তুরনায়)।  

এওআবাঙ্গফ, যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) হআ ফযটিয ফযাাঙ্গয ঈঙ্গল্লঔ ওঙ্গযনটন, হম ফযটি ারাত 

অদায় ওঙ্গয, টয়াভ ারন ওঙ্গয অয াজ্জ ম্পাদন ওঙ্গয1 ওাযন এআ অভরগুঙ্গরায ওাযঙ্গন হরাওঙ্গদয হথঙ্গও হওান 

নুবফনীয় ঈওায টচিত য় না মা দ্বাযা ফযটি প্রংটত ফা টনটন্দত য়1 হমভনিা টচিত য় টক্ষাদান ফা ধনম্পদ 

দান ওযায হক্ষঙ্গত্র।  

 

    

 

 

 

 



 

 

২.২ াাদ  গুতফায ভাঙ্গছ 

 

হভৌটরওবাঙ্গফ, টংা খঙ্গি য ফযটি ক্ষভতা  ওতৃত্ব চিন ওযঙ্গর1 নতুফা ওভি ম্পাদনওাযী ফযটিঙ্গও াধাযণত 

টংা ওযা য় না, মটদ হআ ফযটি নযঙ্গদয তুরনায় অয টধওতয ঔাফায, ানীয়  স্ত্রী ায়ায নুগ্র রাব 

ওঙ্গয, মা টওনা ক্ষভতা  ওতৃত্ব –  এআ দুঙ্গিা নুগ্রঙ্গয টফযীত, ওাযন হগুঙ্গরা র তযটধও টযভাণ টংায ওাযন।  

এ ওাযঙ্গনআ অটন হদঔঙ্গফন হম টংা টযঘাটরত য় ঞানানী হরাওঙ্গদয প্রটত, মাঙ্গদয হরাওচঙ্গনয ভধয হথঙ্গও নুাযী 

যঙ্গয়ঙ্গঙ1 মা অটন এভন নয হওান ফযটিঙ্গদয টদঙ্গও টযঘাটরত ঙ্গত হদঔঙ্গত াঙ্গফন না মাঙ্গদয এভন হওান নুাযী 

হনআ।  

নুরূবাঙ্গফ, হআ ফযটিয প্রটত টংা টযঘাটরত য়, হম তায ধনম্পদ দান ওযায ভাধযঙ্গভ নুাযীঙ্গদয অওিৃ 

ওঙ্গয, ওাযন হরাঙ্গওযা এআ ফযটিয ঈওায ওঙ্গয তায ন্তযঙ্গও টযুি ওযায ভাধযঙ্গভ অয এআ ফযটি হরাওঙ্গদয 

ঈওায ওঙ্গয তাঙ্গদয যীযগুঙ্গরাঙ্গও টযিু ওযায ভাধযঙ্গভ1 মা এআ ঈবয় টফলঙ্গয় তাঙ্গদযঙ্গও ংঙ্গাধন ওযঙ্গফ, অয 

ভানফচাটতয হটিয প্রঙ্গয়াচন যঙ্গয়ঙ্গঙ। এ ওাযঙ্গনআ ওর ম্পূণিতা হথঙ্গও ম্পূণিবাঙ্গফ ভুি ভান অল্লা দুঙ্গিা দৃিান্ত 

ঈস্থান ওঙ্গযঙ্গঙন, 

 

 ٰٝ ًٍُٛوب َلَّ ٠َْمِذُس َػٍَ ّْ َِّ ثًََل َػْجًذا  َِ  ُٗ َّٕب ِسْصلًب َدَغًٕب  َظَشَة اٌٍَـّ ِِ َصْلَٕبُٖ  ٓ سَّ َِ َٚ ٍء  ْٟ َش

 َْ ٛ ُّ ُْ ََل ٠َْؼٍَ ُ٘ ًْ أَْوثَُش ِٗ   ثَ ُذ ٌٍَِـّ ّْ ٌَْذ َْ   ا ٚ ُٛ ًْ ٠َْغزَ َ٘ ًشا ۖ  ْٙ َج َٚ ا  ُْٕٗ ِعّشً ِِ َٛ ٠ُٕفُِك  ُٙ فَ

 ٥٘﴾  

ٍء  ْٟ ٰٝ َش ُُ ََل ٠َْمِذُس َػٍَ ب أَْثَى َّ ُ٘ ِٓ أََدُذ ُج١ٍَْ ثًََل سَّ َِ  ُٗ َظَشَة اٌٍَـّ َٚ ٰٝ ًٌّ َػٍَ َٛ َو ُ٘ َٚ

 َٛ ُ٘ َٚ ٌَْؼْذِي ۙ  ُش ثِب ُِ ٓ ٠َؤْ َِ َٚ  َٛ ُ٘  ِٞٛ ًْ ٠َْغزَ َ٘ ُّٙٗ ََل ٠َؤِْد ثَِخ١ٍْش ۖ  جِّ َٛ ب ٠ُ َّ ََلُٖ أ٠ََْٕ ْٛ َِ

  ٍُ ْغزَم١ِ ُِّ ٰٝ ِصَشاٍغ  ﴾٥َٙػٍَ  

‚অল্লা (এঔাঙ্গন ঙ্গযয) টধওাযবুি এওটি দাঙ্গয ঈদাাযন টদঙ্গচ্ছন, হম (টনঙ্গচ হথঙ্গও) হওান টওঙুআ ওযায ক্ষভতা 

যাঙ্গঔ না1 এফং (ঈদাাযন টদঙ্গচ্ছন) এভন ফযটিয (াঙ্গথ), মাঙ্গও অটভ অভায ক্ষ হথঙ্গও ঈিভ টযমও দান ওঙ্গযটঙ এফং 

হ তা হথঙ্গও হকাঙ্গন  প্রওাঙ্গয ফযয় ওঙ্গয ঘঙ্গরঙ্গঙ1 (ঙ্গতাভযা টও ভঙ্গন ওঙ্গযা) এযা ঈবঙ্গয়আ ভান ? ভস্ত প্রংা 

অল্লা’য চনয, টওন্তু এঙ্গদয টধওাং ভানুলআ চাঙ্গন না। 

অল্লা অঙ্গযা দুচন ভানুঙ্গলয ঈদাাযন টদঙ্গচ্ছন, তাঙ্গদয এওচন র ফাওটিীন –  হ হওান টওঙআু টনঙ্গচ হথঙ্গও ওযঙ্গত 

(ফা ফরঙ্গত) াঙ্গয না, হ (ফ ভয়) টনঙ্গচয ভটনঙ্গফয ঈয হফাছা ঙ্গয় থাঙ্গও, হমঔাঙ্গনআ হ তাঙ্গও াঠায় না হওন, হ 

হওান বাঙ্গরা টওঙু টনঙ্গয় অঙ্গত াঙ্গয না1 এ (ক্ষভ) ফযটিটি টও ভান ঙ্গত াঙ্গয হ ফযটিয, হম (টনঙ্গচ ভূও হতা নয় 

ফযং) হ নয ভানুলঙ্গদয নযাঙ্গয়য টনঙ্গদি হদয় অয হম অঙ্গঙ যর ঙ্গথ ?‛ (ূযা নার, ১৬ : ৭৫- ৭৬) 



 

 

অল্লা এআ দুঙ্গিা দৃিান্ত ঈস্থান ওঙ্গযঙ্গঙন তায টনঙ্গচয টফত্র িা অয তাঙ্গও ঙাো হমটিয আফাদাত ওযা য় হটিয 

চনয। ওাযন, টনঃঙ্গন্দঙ্গ ভূটতিয হওান ওাচ ওযাযআ াভথিয হনআ হম এটি ওাঙ্গযা ঈওায ওযঙ্গফ, অয এয না অঙ্গঙ হওান 

টওঙু ফরায াভথিয হম হটিয ভাধযঙ্গভ ঈওায ওযঙ্গফ। ুতযাং, ওাঙ্গযা টধওাঙ্গয থাওা এওচন ম্পূণি ক্ষভতাীন দা 

(থিাৎ, ভূটতি) এফং অঙ্গযওচন দা মাঙ্গও অল্লা প্রঘুয টযমও টদঙ্গয়ঙ্গঙন মা হথঙ্গও হ প্রওায  হকাঙ্গন দান ওঙ্গয1 হম 

দা ঈওায ওযঙ্গত ক্ষভ এফং হম দা হকাঙ্গন  প্রওাঙ্গয হরাওঙ্গদয ঈওাঙ্গয ক্ষভ1 তঙ্গফ টও ঈওাঙ্গয ক্ষভ দা 

এফং হকাঙ্গন  প্রওাঙ্গয হরাওঙ্গদয চনয ঈওাঙ্গয ক্ষভ দা -  এযা ঈবঙ্গয় ওঔঙ্গনা ভান ঙ্গত াঙ্গয ? এফং ওর 

ধযঙ্গনয ত্রুটি হথঙ্গও ম্পূণিবাঙ্গফ ভুি অল্লা তায দাঙ্গদয ঈয ওরযাণ প্রদাঙ্গন ক্ষভ এফং টতটন ক্রভাকত হটিআ ওঙ্গয 

মাঙ্গচ্ছন। ুতযাং টওবাঙ্গফ এআ ক্ষভ দা (থিাৎ, ভূটতি), হম টওনা টওঙুআ ওযঙ্গত ক্ষভ নয়, তাঙ্গও অল্লা’য াঙ্গথ 

এরূঙ্গ তুরনা ওযা য় হম অল্লা’য াাাট হটিয আফাদাত ওযা ঙ্গফ ? ুতযাং এটি র এও ফযটিয দৃিান্ত, মাঙ্গও 

অল্লা ধনম্পদ প্রদান ওঙ্গযঙ্গঙন, মা হথঙ্গও হ টদন- যাত ফযয় ওঙ্গয। 

টদ্বতীয় দৃিাঙ্গন্ত দুঙ্গিা ফযটিঙ্গও টফঙ্গফঘনা ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ, এঙ্গদয এওচন র ফাওটিীন। হ না াঙ্গয ফুছঙ্গত অয না াঙ্গয 

ওথা ফরঙ্গত, এফং হ টওঙুআ ওযঙ্গত ক্ষভ নয় অয প্রওৃতঙ্গক্ষ হ তায ভটনঙ্গফয ঈয এওটি হফাছা1 ওাযন ভটনফ হম 

ঙ্গথ তাঙ্গও টনঙ্গদি ওঙ্গয হ হওান ওরযাণ টনঙ্গয় অঙ্গত াঙ্গয না, তাআ হ এঙ্গওফাঙ্গযআ হওান ওাঙ্গচয নয়। য ফযটি 

ঙ্গরন এওচন নযায়যায়ণ অটরভ, টমটন নযাঙ্গয়য অঙ্গদ ওঙ্গযন অয নযায়েতবাঙ্গফ ওাচ ওঙ্গযন, অয যর ঙ্গথয 

ঈয ফস্থান ওঙ্গযন। এআ ফযটি হআ ফযটিয ভঙ্গতাআ, মায ঈয অল্লা টওভত প্রদান ওঙ্গযন এফং টতটন তা নুমায়ী 

অভর ওঙ্গযন  তা টক্ষা হদন। অল্লা তায টনঙ্গচয চনয এআ দৃিান্তটি ঈস্থান ওঙ্গযঙ্গঙন, ওাযন টতটনআ ঙ্গরন 

ফিঞানানী, ফিাটধও নযায়যায়ণ, ফিভয় ক্ষভতায টধওাযী অয টতটন নযায়যায়ঙ্গণয অঙ্গদ ওঙ্গযন। টতটন তায ৃটিঙ্গও 

যর ঙ্গথয ঈয নযায়যায়নতায াঙ্গথআ প্রটতারন ওযঙ্গঙন, হমভনটি টতটন ফঙ্গরন, 

 

َٗ اَِلَّ  ـٰ ٌْمِْغِػ   ََل اٌَِ ب ثِب ًّ ُِ لَبئِ ٍْ ٌِْؼ أٌُُٚٛ ا َٚ ََلئَِىخُ  َّ ٌْ ا َٚ  َٛ ُ٘ َٗ اَِلَّ  ـٰ ُ ََل اٌَِ ُٗ أََّٔٗ َِٙذ اٌٍَـّ  َش

  ُُ ٌَْذِى١ ٌَْؼِض٠ُض ا َٛ ا ُ٘ٔ٠﴾  

‚(স্বয়ং) অল্লা াক্ষী টদঙ্গচ্ছন হম টতটন ঙাো অয নয হওান আরা হনআ, হপঙ্গযতাযা অয ঞানানফান হরাঙ্গওযা (এআ 

এওআ াক্ষয টদঙ্গচ্ছ), এওভাত্র অল্লাআ নযায়  আনাপ ওামিওয ওঙ্গযন, টতটন ঙাো হওান আরা হনআ, টতটন 

যাক্রভারী, প্রঞানাভয়।‛ (ূযা অর আভযান, ৩ : ১৮) 

 

এফং হুদ (অঃ) ফঙ্গরটঙঙ্গরন –  

 

ٰٝ ِصَشاٍغ  َّْ َسثِّٟ َػٍَ ٍُ  اِ ْغزَم١ِ ُِّ٘ٙ﴾  

‚টনশ্চয়আ অভায যফ যর ঙ্গথয ঈয যঙ্গয়ঙ্গঙন।‛ (ূযা হুদ, ১১ : ৫৬) 



 

 

এ ওাযঙ্গনআ হরাঙ্গওযা অর- ‘অব্বাঙ্গয খঙ্গযয প্রংা ওযঙ্গতাঃ ‘অফদুল্লা হরাওঙ্গদয টক্ষাদান ওযঙ্গতন অয তায বাআ 

তাঙ্গদযঙ্গও ঔাফায ঔায়াঙ্গতন, তাআ হরাঙ্গওযা এ ওাযঙ্গন তাঙ্গদয প্রংা ওযঙ্গতা।  

ভুাটয়া হদঔঙ্গরন হম হরাঙ্গওযা আফন ঈভাযঙ্গও াঙ্গজ্জয টনয়ভওানুন ম্পঙ্গওি টচঙ্গঞান ওযঙ্গঙ অয আফন ঈভায তাঙ্গদযঙ্গও 

পাতয়া টদঙ্গরন, এটি হদঙ্গঔ ভুাটয়া ফরঙ্গরন, ‚অল্লা ওভ, এটিআ র ভমিাদা‛ থফা নুরূ টওঙু। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

২.৩ অ- টটিও (যাঃ) এফং ‘ঈভায (যাঃ) এয ভঙ্গধয প্রটতঙ্গমাটকতা 

 

াদওা ওযায ফযাাঙ্গয অফু ফওয (যাঃ) এয াঙ্গথ ‘ঈভায টফন অর- ঔািাফ (যাঃ) এয প্রটতঙ্গমাটকতায ফযাাযটি চানা 

মায় াট ফুঔাটযঙ্গত ফটণিত ‘ঈভায টফন অর- ঔািাফ (যাঃ) এয াটদ হথঙ্গও।  

টতটন ফঙ্গরন, ‚যুরলু্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) অভাঙ্গদযঙ্গও াদওা ওযায অঙ্গদ টদঙ্গরন, তাআ অটভ 

অভায টধওাঙ্গয থাওা ম্পদগুঙ্গরা এওটত্রত ওযরাভ। অটভ টনঙ্গচঙ্গও ফররাভ, ‘মটদ এভন হওান টদন অঙ্গ, হমটদন 

অটভ অফু ফওঙ্গযয হথঙ্গও টধওতয ঈিভ ঙ্গত াযঙ্গফা, তঙ্গফ এটিআ হআ টদন।’ এযয অটভ অভায ম্পঙ্গদয ঙ্গধিও 

াঙ্গথ ওঙ্গয টনঙ্গয় হকরাভ অয যুরলু্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) অভাঙ্গও টচঙ্গঞান ওযঙ্গরন, ‘তুটভ হতাভায 

টযফাঙ্গযয চনয টও হযঙ্গঔ এঙ্গঙ্গঙা ?’ অটভ চফাফ টদরাভ, ‘এওআ টযভাণ ম্পদ’। এযয অফু ফওয তায টধওাঙ্গয 

থাওা ফ ম্পদ টনঙ্গয় অঙ্গরন। যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) তাঙ্গও টচঙ্গঞান ওযঙ্গরন, ‘হতাভায 

টযফাঙ্গযয চনয তুটভ টও হযঙ্গঔ এঙ্গঙ্গঙা ?’ টতটন চফাফ টদঙ্গরন, ‘অটভ তাঙ্গদয চনয অল্লা  তায যূর (াল্লাল্লাহু 

অ’রাআট য়া াল্লাভ) হও হযঙ্গঔ এঙ্গটঙ।’ অটভ এযয অফু ফওযঙ্গও ফররাভ, ‘অটভ ওঔঙ্গনাআ হওান টওঙুঙ্গত অনায 

হথঙ্গও টধওতয ঈিভ ঙ্গত াযঙ্গফা না।’ ‛ 

ুতযাং াটদ হথঙ্গও চানা মায় হম, ‘ঈভায (যাঃ) অফু ফওয (যাঃ) এয াঙ্গথ প্রটতঙ্গমাটকতা ওযঙ্গরন অয টতটন 

নুঙ্গভাটদত টংা (গুতফা)  ওযঙ্গরন, টওন্তু অফু ফওয অ- টটিও (যাঃ) এয ফস্থা তায তুরনায় ঈিভ টঙর। 

এবাঙ্গফআ অফু ফওয (যাঃ) নযঙ্গদয ফস্থায প্রটত তায নাটিয ওাযঙ্গন াধাযণত এআ ধযঙ্গনয প্রটতঙ্গমাটকতায় চয়রাব 

ওযঙ্গতন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

২.৪ ভুা (অঃ) গুতফা প্রদিন ওঙ্গযটঙঙ্গরন 

 

ভুা (অঃ) এয হক্ষঙ্গত্র নুরূ খিনা খঙ্গিটঙঙ্গরা। টভযাঙ্গচয াটদ হথঙ্গও চানা মায় হম ভুা (অঃ) প্রটতঙ্গমাটকতা 

ওঙ্গযটঙঙ্গরন অয যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয ফযাাঙ্গয টংা নুবফ ওঙ্গযটঙঙ্গরন -  

‚যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) টভযাঙ্গচয যাঙ্গত তাঙ্গও টতক্রভ ওঙ্গয মায়ায ভয় টতটন হওঁঙ্গদ ঈঠঙ্গরন। 

তাঙ্গও ওাঁদায ওাযন টচঙ্গঞান ওযা ঙ্গর টতটন চফাফ টদঙ্গরন, ‘অটভ ওাঁদটঙ ওাযন অভায য অল্লা’য এভন এওচন 

হকারাভঙ্গও াঠাঙ্গনা ঙ্গফ মায ঈম্মাত অভায ঈম্মাঙ্গতয হথঙ্গও হফী টযভাঙ্গন চান্নাঙ্গত প্রঙ্গফ ওযঙ্গফ।’ ‛ 
৩৫

  

াট- হত ঙাো এআ াটদটি টবন্ন ফণিনায় ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ –  

‚অভযা এওচন ফযটিঙ্গও টতক্রভ ওযরাভ, মঔন টতটন ঈচ্চস্বঙ্গয ফরটঙঙ্গরন, ‘অটন তাঙ্গও নুগ্র দান ওঙ্গযঙ্গঙন অয 

তাঙ্গও (অভায ঈয) ম্মান টদঙ্গয়ঙ্গঙন।’ ুতযাং অভযা তায ওাঙ্গঙ হকরাভ অয তাঙ্গও অভাঙ্গদয ারাভ টদরাভ। টতটন 

অভাঙ্গদয ারাঙ্গভয চফাফ টদঙ্গয় ফরঙ্গরন, ‘হ টচফযাইর, অনায াঙ্গথ আটন হও ?’ টতটন চফাফ টদঙ্গরন, ‘আটন ঙ্গরন 

অভাদ।’ ভুা (অঃ) ফরঙ্গরন, ‘স্বাকতভ হ টনযক্ষয নফী, টমটন তায যঙ্গফয ফানী ফন ওযঙ্গরন অয অন্তটযওবাঙ্গফ তায 

চাটতঙ্গও ঈঙ্গদ টদঙ্গরন।’ এযয অভযা এগুঙ্গত রাকরাভ। অটভ ফররাভ, ‘হ টচফযাইর, আটন হও টঙঙ্গরন ?’ টতটন 

চফাফ টদঙ্গরন, ‘আটন টঙঙ্গরন ভুা টফন ‘আভযান।’ অটভ ফররাভ, ‘অয টতটন ওায ওাঙ্গঙ নুঙ্গমাক ওযটঙঙ্গরন ?’ টতটন 

চফাফ টদঙ্গরন, ‘টতটন অনায ম্পঙ্গওি অনায যঙ্গফয ওাঙ্গঙ নুঙ্গমাক ওযটঙঙ্গরন।’ অটভ ফররাভ, ‘তায যঙ্গফয প্রটত টতটন 

তায স্বয ঈঁঘ ুওযঙ্গরন ?’ টতটন চফাফ টদঙ্গরন, ‘টনশ্চয়আ অল্লা তায তযফাটদতা ম্পঙ্গওি চানঙ্গতন।’ ‛ 

ুতযাং ঈভায (যাঃ) এয ফযাাযটি ভুা (অঃ) এয নুরূ। অভাঙ্গদয যূর (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয 

ফস্থা ভুা (অঃ) এয হথঙ্গও হেিত্বয য়ায ওাযঙ্গন তাঙ্গও (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) হওান নুঙ্গভাটদত 

টংা অচ্ছন্ন ওঙ্গযটন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

২.৫ ঈঘঁ ুভমিাদা টফটি ফযটি গুতফা হথঙ্গও যুটক্ষত 

 

নুরূবাঙ্গফ, াাফীঙ্গদয ভধয হথঙ্গও অফু ‘ঈফাআদা টফন চাযযা (যাঃ) অয তায ভঙ্গতা নযানয াাফীযা এআ ধযঙ্গনয 

টঘন্তা হথঙ্গও ভুি থাওায ওাযঙ্গন তাযা হ ওর ফযটি হথঙ্গও টধওতয ভমিাদাূণি টঙঙ্গরন, মাযা প্রটতঙ্গমাটকতা ওযঙ্গতন 

অয গুতফা প্রদিন ওযঙ্গতন, মটদ এটি প্রদিন ওযা নুঙ্গভাটদত। এ ওাযঙ্গনআ অফু ঈফাআদা (যাঃ) ‚এআ ঈম্মা’য 

এওচন টফশ্বস্ত ফযটি‛ 
৩৬ 

টঙ্গঙ্গফ অঔযাটয়ত য়ায হমাকয। ওাযন টফশ্বস্ত ফযটিয মটদ হওান প্রটতঙ্গমাটকতা না থাঙ্গও 

অয হমটি তাঙ্গও নযস্ত ওযা য় হটিয চনয তায টনঙ্গচয ভঙ্গধয ওাভনা না থাঙ্গও, তঙ্গফ টফশ্বা ওযায ফযাাঙ্গয টতটন 

ফঙ্গঘঙ্গয় হফী ঈমুি। হম ফযটি ফৃিয টফলয়গুঙ্গরাঙ্গত হওান প্রটতঙ্গমাটকতা ওযায ফযাাঙ্গয অচ্ছন্ন না য়ায ফযাাঙ্গয 

টযটঘত, ক্ষদু্র্তয টফলয়গুঙ্গরা তাঙ্গও নযস্ত ওযা য়1 অয হম ফযটিয ঙ্গক্ষ ধনম্পদ হথঙ্গও ঘুটয ওযায হওান ওাযন হনআ, 

তাঙ্গও ধনম্পঙ্গদয দাটয়ত্ব নযস্ত ওযা য়। হম ফযটি টনঙ্গচয ভঙ্গধয টফশ্বাখাতওতা ঔুঁঙ্গচ ায় মায াদৃয র হবোয 

দাটয়ত্ব ায়া হনওঙ্গেয নযায়, তঙ্গফ তাঙ্গও হমটি নযস্ত ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ হটিয চনয তায ন্তঙ্গয ওাভনা থাওায ওাযঙ্গন হম 

ফযাাঙ্গয তায ঈয অস্থা যাঔা ঙ্গয়ঙ্গঙ তা হ ম্পাদন ওযঙ্গত াযঙ্গফ না।        

আভাভ অভাঙ্গদয ভুনাঙ্গদ অনা (যাঃ) হথঙ্গও ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ হম টতটন ফঙ্গরনঃ অভযা যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট 

য়া াল্লাভ) এয ওাঙ্গঙ ফা টঙরাভ। টতটন (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফরঙ্গরন, ‚এঔন হতাভাঙ্গদয াভঙ্গন 

এওচন চান্নাতী ফযটি ঈটস্থত ঙ্গফ।‛ টওঙুক্ষন য এও অনাযী ফযটি ফাভ াঙ্গত তায চুঙ্গতা ধঙ্গয নতুনবাঙ্গফ ঈমু ওযা 

ফস্থায় ঈটস্থত ঙ্গরন। তায দাঁটে হথঙ্গও হপাঁিায় হপাঁিায় ঈমুয াটন ছযটঙর। টদ্বতীয় টদন অভযা নুরূবাঙ্গফ 

ফঙ্গটঙরাভ, তঔঙ্গনা টতটন (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) হআ ওথাআ ফরঙ্গরন অয আ হরাওটি হআ এওআবাঙ্গফ 

অঙ্গরন। তৃতীয় টদন হআ এওআ ফযাায খিঙ্গরা।  

তঃয যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) মঔন হথঙ্গও ঈঙ্গঠ হকঙ্গরন, তঔন অফদুল্লা আফঙ্গন অভয আফনুর 

‘অ (যাঃ) তায টঙ ুটনঙ্গরন। তাঙ্গও টতটন ফরঙ্গরন, ‚চনাফ, অভায অয অভায টতায ভঙ্গধয টওঙ ুফাদানুফাদ ঙ্গয়ঙ্গঙ। 

তাআ অটভ থ ওঙ্গয ফঙ্গটঙ হম টতন টদন মিন্ত অটভ ফাটেঙ্গত প্রঙ্গফ ওযঙ্গফা না। ুতযাং মটদ দয়া ওঙ্গয অভাঙ্গও 

নুভটত হদন তঙ্গফ এআ টদনগুঙ্গরা অটভ অনায ফাটেঙ্গত ওাটিঙ্গয় টদঙ্গফা।‛ টতটন ফরঙ্গরন, ‚হফ, টঠও অঙ্গঙ।‛  

ুতযাং টতন টদন অটভ তায াঙ্গথ তায ফাটেঙ্গত টতফাটত ওযরাভ। হদঔরাভ হম টতটন যাঙ্গত তাাজ্জুঙ্গদয ারাত 

অদায় ওযঙ্গরন না। শুধু এতিুও ুওযঙ্গরন হম, হচঙ্গক ঈঙ্গঠ টফঙানায় শুঙ্গয় শুঙ্গয়আ অল্লা’য টমওয  তায হেিত্ব ফণিনা 

ওযঙ্গত থাওঙ্গরন। যা, তঙ্গফ এটি ফযআ টঙর হম, অটভ তায ভুঙ্গঔ বাঙ্গরা ওথা ঙাো অয টওঙুআ শুটনটন।  

টতন যাত টতফাটত ঙ্গর তায অভর অভায ওাঙ্গঙ ারওা রাকঙ্গরা। তঃয অটভ তাঙ্গও ফররাভ, ‚চনাফ, অভায  

অভায টতায ভঙ্গধয হওান ফাদানুফাদ য়টন এফং ন্তুটিয ওাযঙ্গন অটভ ফাটে ঙাটেটন। ফযং প্রওৃত ফযাায এআ হম, 

যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ঈমুিটয টতন টদন ফরঙ্গরন হম, এঔনআ এওটি চান্নাটত হরাও অঙ্গফ, অয 

টতন টদনআ অনায অকভন খঙ্গি। তাআ অটভ আচ্ছা ওযরাভ ওঙ্গয়ওটদন অনায াঘঙ্গমি অটভ ওাটিঙ্গয় টদঙ্গফা। এযয 

এটি রক্ষয ওযঙ্গফা অটন এভন টও অভর ওঙ্গযন মায ওাযঙ্গন যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) 

চীটফতাফস্থাঙ্গতআ অনায চান্নাটত য়ায ুংফাদ অভাঙ্গদযঙ্গও প্রদান ওযঙ্গরন। তাআ অটভ এআ হওৌর ফরম্বন 

ওযরাভ এফং টতন টদন মিন্ত অনায হঔদভঙ্গত থাওরাভ, হমন অনায অভর হদঙ্গঔ অটভ ঐরূ অভর ওঙ্গয 

চান্নাতফাী ঙ্গত াটয। টওন্তু অটভ হতা অনাঙ্গও হওান নতুন  গুরুত্বূণি অভর ওযঙ্গত হদঔরাভ না অয আফাদাঙ্গত 



 

 

হতা নযঙ্গদযঙ্গও ঙাটেঙ্গয় হমঙ্গত হদঔরাভ না। এঔন অটভ অনায ওাঙ হথঙ্গও টফদায় গ্রণ ওযটঙ। টওন্তু টফদায় হফরায় 

অটভ অনায ওাঙ হথঙ্গও চানঙ্গত ঘাআ, এভন টও অভর ওঙ্গযন হম মায ওাযঙ্গন স্বয়ং যুরলু্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া 

াল্লাভ) অনায চান্নাটত য়ায ওথা ফরঙ্গরন ?‛  

ঈিঙ্গয টতটন অভাঙ্গও ফরঙ্গরন, ‚অটন অভাঙ্গও হম অভর ওযঙ্গত হদঙ্গঔঙ্গঙন এটি ঙাো নয হওান টফঙ্গল  হকানীয় 

অভর অটভ ওটয না।‛  

তায এ চফাফ শুঙ্গন অটভ তায ওাঙ হথঙ্গও টফদায় গ্রণ ওঙ্গয ঘরঙ্গত শুরু ওযরাভ। ল্প দূঙ্গয টকঙ্গয়টঙ, আটতভঙ্গধয টতটন 

অভাঙ্গও ডাও টদঙ্গয় ফরঙ্গরন, ‚অভায এওটি অভর যঙ্গয়ঙ্গঙ, হিা এআ হম, অটভ ওঔঙ্গনা হওান ভুরভাঙ্গনয প্রটত টংা 

হালণ ওটযটন অয ওঔঙ্গনা হওান ভুরভাঙ্গনয ভের ওাভনা ওটযটন।‛  

অটভ তায ওথা শুঙ্গন ফররাভ, ‚যা, এফায অভায চানা ঙ্গয় হকঙ্গঙ হম, অনায এআ অভরআ অনাঙ্গও এআ ভমিাদায় 

হৌঁঙ্গঙ টদঙ্গয়ঙ্গঙ। অয এটি হতা এভনআ এও অভর হম, ঙ্গনঙ্গওআ এটিয ক্ষভতা যাঙ্গঔ না।‛
 

ুতযাং অফদুল্লা টফন অভয তাঙ্গও মা ফরঙ্গরন –  ‚যা, এফায অভায চানা ঙ্গয় হকঙ্গঙ হম, অনায এআ অভরআ 

অনাঙ্গও এআ ভমিাদায় হৌঙঁ্গঙ টদঙ্গয়ঙ্গঙ। অয এটি হতা এভনআ এও অভর হম, ঙ্গনঙ্গওআ এটিয ক্ষভতা যাঙ্গঔ না।‛ –  এটি 

টনঙ্গদি ওঙ্গয হম, তায ভঙ্গধয টংায নুটস্থটত টঙর অয টতটন ফ ধযঙ্গনয টংা হথঙ্গও টনযাদ টঙঙ্গরন। এ ওাযঙ্গনআ 

অল্লা অনাযঙ্গদয ফযাাঙ্গয প্রংা ওঙ্গয ফঙ্গরঙ্গঙন –  

 

 َْ ْٛ َوب ٌَ َٚ  ُْ ِٙ ٰٝ أَٔفُِغ َْ َػٍَ ٠ُْئثُِشٚ َٚ ب أُٚرُٛا  َّّ ِِّ ُْ َدبَجخً  ِ٘ َْ فِٟ ُصُذِٚس ََل ٠َِجُذٚ َٚ

  َْ ْفٍُِذٛ ُّ ٌْ ُُ ا ُ٘ ئَِه  ـٰ ِٗ فَؤٌَُٚ ٓ ٠َُٛق ُشخَّ َْٔفِغ َِ َٚ ُْ َخَصبَصخٌ    ِٙ ﴾٢ثِ  

‚…এফং ভুাটচযঙ্গদয মা হদয়া ঙ্গয়ঙ্গঙ তায চনয তাযা ন্তঙ্গয অওাংঔা হালণ ওঙ্গয না, অয তাযা টনঙ্গচঙ্গদয ঈয 

তাঙ্গদযঙ্গও প্রাধানয হদয় টনঙ্গচযা বাফগ্রস্ত ঙ্গর…।‛ (ূযা ায, ৫৯ : ৯) 

 

এয থি র অনাযঙ্গদয ভুাটচয বাআঙ্গদযঙ্গও মা হদয়া য় হটি। ভুপাটযযা ফঙ্গরঙ্গঙন, ‚ভুাটচযঙ্গদয মা প্রদান 

ওযা য় হ ফযাাঙ্গয তাঙ্গদয (অনাযঙ্গদয) ন্তঙ্গয টংা  খৃণা থাঙ্গও না।‛ ভুপাটযঙ্গদয ভঙ্গধয হওঈ ফঙ্গরন, ‚পাআ 

এয ভার হথঙ্গও তাঙ্গদয মা প্রদান ওযা য়।‛ অয নযানযযা ফঙ্গরঙ্গঙন, ‚তাঙ্গদযঙ্গও হম প্রাধানয  নুগ্র প্রদান ওযা 

য়।‛ 

ুতযাং ভুাটচযঙ্গদয হম ধনম্পদ অয ভমিাদা হদয়া য় হগুঙ্গরায ফযাাঙ্গয তাযা হওান প্রঙ্গয়াচন ঔুঁঙ্গচন না, মটদফা 

এআ ধযঙ্গনয ফযাাযগুঙ্গরাঙ্গত টংা চাগ্রত য়।  

অ অয ঔাচযাচ হকাঙ্গত্রয ভঙ্গধয দ্বীঙ্গনয ফযাাঙ্গয প্রটতঙ্গমাটকতা ঙ্গতা, হমভন –  মটদ এঙ্গদয এওটি হকাত্র এভন টওঙু 

ওঙ্গয হমটিয ওাযঙ্গন তাযা অল্লা  তায যূর (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয নুগ্রপ্রাপ্ত ফঙ্গর কণয ঙ্গফ, তঙ্গফ 



 

 

য হকাত্র এওআ ওাচ ওযায ফযাাঙ্গয ওাভনা যাঔঙ্গতা। ুতযাং এটি টঙর এভনআ এও প্রটতঙ্গমাটকতা মা তাঙ্গদযঙ্গও 

অল্লা’য টনওিফতিী ওযঙ্গতা। অল্লা ফঙ্গরন, 

 

ٌَِه 
ٰ
فِٟ َر ١ٍَْزََٕبفَِظ َٚ َْ فَ زََٕبفُِغٛ ُّ ٌْ ﴾ٕٙ ا  

‚এফং এয চনয প্রটতঙ্গমাকীযা প্রটতঙ্গমাটকতা ওরুও।‛ (ূযা ভুতাপটপটপন, ৮৩ 0 ২৬) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

২.৬ টনন্দনীয় টংা 

 

ম্পূণিবাঙ্গফআ টনটন্দত টংায ফযাাঙ্গয ঈঙ্গল্লঔ ওযঙ্গত টকঙ্গয় অল্লা আয়াহুটদঙ্গদয ম্পঙ্গওি ফঙ্গরন, 

 

ُْ ُوفَّبًسا  بُِٔى َّ ٓ ثَْؼِذ ا٠ِ ِِّ َُٚٔىُ  ْٛ ٠َُشدُّ ٌِْىزَبِة ٌَ ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِّ دَّ َوث١ٌِش  ْٓ َدَغًذا َٚ ِػِٕذ ِِّ

ٌَْذكُّ ۖ  ُُ ا ُٙ ٌَ َٓ ب رَج١ََّ َِ ٓ ثَْؼِذ  ِِّ  ُِٙ  أَٔفُِغ

‚টওতাটফঙ্গদয ঙ্গনঙ্গও তাঙ্গদয প্রটত তয প্রওাটত য়ায য তাযা তাঙ্গদয ন্তটনিটত টংায ওাযঙ্গন (ঙ্গতাভযা) টফশ্বা 

স্থাঙ্গনয য হতাভাঙ্গদযঙ্গও টফশ্বাী ওযায ওাভনা ওঙ্গয…।‛ (ূযা ফাওাযা, ২ : ১০৯) 

 

‚তাযা ওাভনা ওঙ্গয‛ এয থি র, তাযা টংা ফতঃ হতাভাঙ্গদযঙ্গও দ্বীন তযাক ওযাঙ্গনায অা ওঙ্গয। ুতযাং তয 

তাঙ্গদয টনওঙ্গি টযোয ঙ্গয় মায়ায য তাঙ্গদয এআ ওাভনায টঙঙ্গন টদ্ধাঙ্গন্তয প্রওতৃ ফাস্তফতা টঙর টংা। এয 

ওাযন র, মঔন তাযা হদঔঙ্গরা হম অনাযা এভন টওঙ ুনুগ্র চিন ওযঙ্গে্ন  মা তাযা প্রওৃতঙ্গক্ষ ওঔঙ্গনাআ চিন 

ওঙ্গযটন, তঔন তাযা অনাঙ্গদয ফযাাঙ্গয টংুঙ্গও টযণত য়। নুরূবাঙ্গফ অঙ্গযওটি অয়াঙ্গত এয ঈঙ্গল্লঔ যঙ্গয়ঙ্গঙ –  

 

 َْ َْ أَ ٌِْىزَبَة ٠َْذُغُذٚ َُ ا ١ِ٘ ِٗ ۖ فَمَْذ آر١ََْٕب آَي اِْثَشا ٓ فَْعٍِ ِِ  ُٗ ُُ اٌٍَـّ ُ٘ ب آرَب َِ  ٰٝ إٌَّبَط َػٍَ

 ُِّ  ُُ٘ آر١ََْٕب َٚ خَ  َّ ٌِْذْى ا ب  َٚ ًّ ُْٕٗ   ًٍْٗ٘ىب َػِظ١ َِّٓ َصذَّ َػ  ُُٙ ْٕ ِِ َٚ  ِٗ َٓ ثِ َِ ْٓ آ َِّ  ُُٙ ْٕ ِّ ﴾ فَ

َُ َعِؼ١ًشا   ََّٕٙ ٰٝ ثَِج َوفَ َٚ٘٘﴾  

‚তঙ্গফ টও হরাওঙ্গদয প্রটত এ চনয তাযা টংা ওঙ্গয হম অল্লা তাঙ্গদযঙ্গও টনঙ্গচয ম্পদ হথঙ্গও টওঙ ুদান ওঙ্গযঙ্গঙন ? 

পরতঃ টনশ্চয়আ অটভ আব্রাীভ ফংীয়কণঙ্গও টওতাফ  টওভত প্রদান ওঙ্গযটঙ এফং তাঙ্গদযঙ্গও টফার াম্রাচয প্রদান 

ওঙ্গযটঙ। নন্তয তাঙ্গদয ভঙ্গধয ঙ্গনঙ্গওআ য প্রটত টফশ্বা স্থান ওঙ্গযঙ্গঙ অয ঙ্গনঙ্গওআ িা হথঙ্গও টফযত যঙ্গয়ঙ্গঙ1 এফং 

(তাঙ্গদয চনয) টঔা টফটি চাান্নাভআ মঙ্গথি।‛ (ূযা টনা’, ৪ : ৫৪- ৫৫) 

 

 

 



 

 

ٌْفٍََِك   ًْ أَُػُٛر ثَِشةِّ ا ب َخٍََك  ٔلُ َِ ٓ َششِّ  ِِ لََت  ٕ﴾  َٚ ٓ َششِّ َغبِعٍك اَِرا  ِِ َٚ  ﴾ٖ ﴾

ٌُْؼمَِذ   ٓ َششِّ إٌَّفَّبثَبِد فِٟ ا ِِ ٓ َششِّ َٗٚ ِِ َٚ ﴾٘ َدَغَذ اَِرا َدبِعٍذ ﴾   

‚ফরঃ অটভ ঈজ্জ্বর প্রবাঙ্গতয যঙ্গফয ওাঙ্গঙ অেয় ঘাআ1 (অেয় ঘাআ) তায ৃটি ওযা (প্রটতটি টচটনঙ্গলয) টনি হথঙ্গও1 

অটভ অেয় ঘাআ যাঙ্গতয (ন্ওাঙ্গয ংখটিত) টনি হথঙ্গও, (টফঙ্গল ওঙ্গয) মঔন যাত তায ন্ওায টফটঙঙ্গয় হদয়1 (অটভ 

অেয় ঘাআ) টকযায় পুঁও টদঙ্গয় মাদুঙ্গিানাওাটযণীঙ্গদয টনি হথঙ্গও1 টংুও ফযটিয (ফ ধযঙ্গনয টংায) টনি হথঙ্গও 

(অটভ অনায অেয় ঘাআ) মঔন হ টংা ওঙ্গয।‛ {ূযা পারাও, ১১৩ : ১- ৫} 

 

এওদর ভুপাটয ঈঙ্গল্লঔ ওঙ্গযঙ্গঙন, এআ ূযাটি যুরলু্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয প্রটত আয়াহুটদঙ্গদয 

টংায টযঙ্গপ্রটক্ষঙ্গত নাটমর ওযা য়। তাযা যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয প্রটত এতআ টংুঙ্গি টঙর 

হম তাযা যুরলু্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয ঈয মাদু ওযঙ্গতা। আয়াহুটদ রাটফদ টফন অর- ’অাভ মাদুয 

ওাচ ওযঙ্গতা। 
৩৭ 

ুতযাং হম টংুও ফযটি ওাঙ্গযা ঈয অল্লা প্রদি নুগ্রঙ্গও খৃণা ওঙ্গয, হ তায টংায ওাযঙ্গন ীভা টতক্রভ ওঙ্গয1 

হ এওচন মাটরভ। হম ফযটি নয ওাঙ্গযা নুগ্রপ্রাপ্ত য়ািা ঙন্দ ওঙ্গয থঘ হ এওআবাঙ্গফ নুগ্রপ্রাপ্ত য়ায 

ওাভনা ওঙ্গয, তায চনয এটি ওযািা টনটলদ্ধ, তঙ্গফ হটি ঙাো –  মা তাঙ্গও অল্লা’য টনওিফতিী ওযঙ্গফ। ুতযাং ফযটি মটদ 

এভন টওঙুয ওাভনা ওঙ্গয মা নয হওান ফযটিঙ্গও প্রদান ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ, হমটি টওনা তাঙ্গও অল্লা’য টনওিফতিী ঙ্গত াাময 

ওযঙ্গফ –  তঙ্গফ এঙ্গত হওান ভযা হনআ। টওন্তু হআ ফযটি মটদ তায ন্তঙ্গয নয হওান ফযটিয ফস্থায প্রটত না তাটওঙ্গয় 

হআ নুগ্রঙ্গয চনয ওাভনা ওঙ্গয, তঙ্গফ হটিআ ঙ্গফ টধওতয ঈিভ অয টধওতয ঘভৎওায।    

এ ফযটি মটদ এআ টংা ওতৃও প্রঙ্গযাটঘত ঙ্গয় অভর ওঙ্গয, তঙ্গফ হ ীভা টতক্রভ ওঙ্গয মাটরঙ্গভ টযণত ঙ্গফ অয 

াটস্তয হমাকয ঙ্গফ মটদ হ তাফা না ওঙ্গয। ুতযাং টংুও দ্বাযা প্রবাটফত ফযটি টনীটেত এফং তাঙ্গও ফয  তাওয়া 

ফরম্বন ওযঙ্গত ঙ্গফ। টংুও ওতৃও হ হম ক্ষটত দ্বাযা প্রবাটফত ঙ্গফ হটিয ঈয তাঙ্গও ফয ফরম্বন ওযঙ্গত ঙ্গফ এফং 

তায ঈটঘত ঙ্গফ ক্ষভা ওঙ্গয হদয়া  ঈঙ্গক্ষা ওযা। অল্লা ফঙ্গরন, 

 

ُْ ُوفَّبًسا  بُِٔى َّ ٓ ثَْؼِذ ا٠ِ ِِّ َُٚٔىُ  ْٛ ٠َُشدُّ ٌِْىزَبِة ٌَ ًِ ا ْ٘ ْٓ أَ ِِّ دَّ َوث١ٌِش  ْٓ ِػِٕذ َدَغًذا َٚ ِِّ

   ِٖ ِش ِْ َ ُٗ ثِؤ َٟ اٌٍَـّ ٰٝ ٠َؤْرِ اْصفَُذٛا َدزَّ َٚ ٌَْذكُّ ۖ فَبْػفُٛا  ُُ ا ُٙ ٌَ َٓ ب رَج١ََّ َِ ٓ ثَْؼِذ  ِِّ  ُِٙ  أَٔفُِغ

‚টওতাটফঙ্গদয ঙ্গনঙ্গও তাঙ্গদয প্রটত তয প্রওাটত য়ায য তাযা তাঙ্গদয ন্তটনিটত টংায ওাযঙ্গন (ঙ্গতাভযা) টফশ্বা 

স্থাঙ্গনয য হতাভাঙ্গদযঙ্গও টফশ্বাী ওযায ওাভনা ওঙ্গয, টওন্তু হম মিন্ত অল্লা স্বয়ং অঙ্গদ অনয়ন না ওঙ্গযন হ মিন্ত 

হতাভযা ক্ষভা  ঈঙ্গক্ষা ওযঙ্গত থাঙ্গওা।‛ (ূযা ফাওাযা, ২ : ১০৯) 

 

 



 

 

প্রওতৃঙ্গক্ষ আঈুপ (অঃ)  তায বাআঙ্গদয টংায টওায ঙ্গয়টঙঙ্গরন –  

 

َّٕب ِِ ٰٝ أَث١َِٕب  أَُخُٖٛ أََدتُّ اٌَِ َٚ  اِْر لَبٌُٛا ١ٌَُُٛعُف 

‚মঔন তাযা (এওচন অঙ্গযওচনঙ্গও) ফরঙ্গরা, ‘অভাঙ্গদয টতায ওাঙ্গঙ টনঃঙ্গন্দঙ্গ আঈুপ অয তায বাআ (টফনআয়াভীন) 

অভাঙ্গদয হঘঙ্গয় হফী টপ্রয়…।’ ‛ (ূযা আঈুপ, ১২ : ৮) 

 

ুতযাং এআ দুআ বাআঙ্গও তাঙ্গদয টতা তাঙ্গদয নযানয বাআঙ্গদয হঘঙ্গয় হফী দয়া হদঔাঙ্গনায ওাযঙ্গন তাঙ্গদয বাআঙ্গয়যা 

তাঙ্গদয দুচঙ্গনয ফযাাঙ্গয টংাঙ্গফাধ ওঙ্গযটঙর। এ ওাযঙ্গনআ টতা আয়াওফু (অঃ) তায ুত্র আঈুপ (অঃ) হও ফরঙ্গরন, 

 

 َْ ١ْطَب َّْ اٌشَّ رَِه ف١ََِى١ُذٚا ٌََه َو١ًْذا ۖ اِ َٛ ٰٝ اِْخ َّٟ ََل رَْمُصْص ُسْإ٠َبَن َػٍَ لَبَي ٠َب ثَُٕ

  ٌٓ ج١ِ ُِّ  ٌّٚ ِْ َػُذ َٔغب ﴾ٌِْْ٘لِ  

‚হ ফরঙ্গরাঃ হ অভায ুত্র, হতাভায স্বঙ্গরয ফৃিান্ত হতাভায বাআঙ্গদয ওাঙ্গঙ ফণিনা ওঙ্গযা না, (তা) ওযঙ্গর তাযা হতাভায 

টফরুঙ্গদ্ধ লেমন্ত্র ওযঙ্গফ, য়তান ভানুঙ্গলয প্রওায ত্রু।‛ (ূযা আঈপু, ১২ : ৫) 

 

তায বাআঙ্গয়যা তাঙ্গও তযা ওযায ফযাাঙ্গয অঙ্গরাঘনা ওযা অয তাঙ্গও ওূঙ্গ হপঙ্গর হদয়ায ভাধযঙ্গভ তায টফরুঙ্গদ্ধ মুরুভ 

ওযঙ্গরা। এযয তাঙ্গও হম ফযটি হকারাভ টঙ্গঙ্গফ টওঙ্গন হনয় হ ফযটি আঈুপ (অঃ) হও ওাটপযঙ্গদয বুটভঙ্গত টনঙ্গয় মায় 

এফং যফতিীওাঙ্গর হআ ওাটপয হরাওগুঙ্গরা তায ভাটরওানা রাব ওঙ্গয। এবাঙ্গফ টনীটেত য়ায য আঈপু (অঃ) হও 

এও ভটরা িীর ওাঙ্গচ অফান ওযঙ্গরা অয তাঙ্গও হ ওাঙ্গচ প্ররুব্ধ ওযায হঘিা ওযঙ্গরা এফং মাযা এ ওাঙ্গচ তাঙ্গও 

াাময ওযঙ্গত াযঙ্গফ হ ভটরা তাঙ্গদয ওাঙ্গঙ এআ ওাঙ্গচ াাময হঘঙ্গয়টঙর, টওন্তু আঈুপ (অঃ) এটি হথঙ্গও টনযাদ 

টঙঙ্গরন। হআ িীর ওাচ ওযায টযফঙ্গতি টতটন ওাযারুদ্ধ য়াঙ্গওআ হফঙ্গঙ টনঙ্গরন, অল্লাহ ঙ্গও ন্তুি ওঙ্গয যওাঙ্গরয 

াটস্তয টযফঙ্গতি এআ াটথিফ চকঙ্গতয াটস্তআ ঙন্দ ওযঙ্গরন অয প্রাধানয টদঙ্গরন। 

ুতযাং টতটন টনমিাটতত ঙ্গরন এভন এওচন দ্বাযা, হম টনঙ্গচয টনওিৃ ওাভনা অয ৎ ঈঙ্গিঙ্গযয ওাযঙ্গন তাঙ্গও ওাভনা 

ওঙ্গযটঙঙ্গরা। ুতযাং হম বাঙ্গরাফাা দ্বাযা হ আঈুপ (অঃ) হও ওাভনা ওঙ্গযটঙঙ্গরা, হটি তায ন্তঙ্গযয টনযথিও ওাভনায 

প্রটত টনভটজ্জত ঙ্গয় মায়ায ওাযন টঙ্গঙ্গফ চাগ্রত ঙ্গয়টঙঙ্গরা। অয হআ ন্তঙ্গযয ুঔ ফা টফলণ্ণতা টনবিয ওঙ্গযটঙঙ্গরা 

আঈপু (অঃ) ওতওৃ হআ প্রঙ্গরাবন গ্রণ ফা প্রতযাঔযান ওযায ঈয।  

আঈপু (অঃ) তাঙ্গদয দ্বাযা চুরুঙ্গভয টওায ঙ্গয়টঙঙ্গরন মাযা ন্তঙ্গয তায প্রটত এভন খৃণা হযঙ্গঔ তাঙ্গও খৃণা ওঙ্গযটঙঙ্গরা, 

মায ওাযঙ্গন তাঙ্গও ওূঙ্গ টতত ঙ্গত ঙ্গয়টঙঙ্গরা। এযয টতটন ফন্দী ঙ্গরন অয ভাটরওানাধীন ঙ্গরন তায টনঙ্গচয আচ্ছা 

ঙাোআ, এ ওাযঙ্গন হআ হরাঙ্গওযা তাঙ্গও ূণি স্বাধীনতা হথঙ্গও টযঙ্গয় যাঙ্গঔ। টভথযা ঈাওঙ্গদয দাত্ব ওযায চনয তাঙ্গও 



 

 

হচায ওযা ঙ্গয়টঙঙ্গরা1 এটি তাঙ্গও ফাধয ওঙ্গযটঙর আচ্ছাওৃতবাঙ্গফ ওাযাকাঙ্গয অেয় হনয়ায চনয, মায পঙ্গর তায যীক্ষা 

অয টফার ঙ্গয় ঙ্গে।  

এআ খিনায় তায ফয চাগ্রত য় তায টনঙ্গচয আচ্ছাফত, মা অল্লা’য ফযাাঙ্গয তাওয়া ফরম্বঙ্গনয াঙ্গথ চটেত টঙর। 

এবাঙ্গফ তাঙ্গদয টবন্ন টনমিাতঙ্গনয াভঙ্গন তায টবন্ন ধযঙ্গনয ফয হদঔা মায়, হমগুঙ্গরা টঙর দুঃঔ দুদিায শুরুঙ্গতআ ফয 

ফরম্বন ওযা। মটদ হওান ফযটি এগুঙ্গরায নুরূ ফয ফরম্বন ওযঙ্গত না াঙ্গয তঙ্গফ হ টনঙওআ শুঙ্গদয থ  

দ্ধটত গ্রণ ওযঙ্গফ। 

এআ টদ্বতীয় ধযঙ্গনয ফয চাগ্রত য় ফযটিয স্বাধীন আচ্ছা হথঙ্গও। এটি দুআ ধযঙ্গনয ফয হথঙ্গও টধওতয ঘভৎওায। এ 

ওাযঙ্গনআ অল্লা ফঙ্গরন, 

 

 َٚ ٓ ٠َزَِّك  َِ  ُ َٓ  أَِّٗ ْذِغ١ِٕ ُّ ٌْ َٗ ََل ٠ُِع١ُغ أَْجَش ا َّْ اٌٍَـّ ِ ﴾٠٢َْٓصجِْش فَب  

‚হম ফযটি ভুিাওী  ফযওাযী, অল্লা হযওভ ৎ ওভিযায়ণঙ্গদয েঙ্গভয পর নি ওঙ্গযন না।‛ (ূযা আঈুপ, ১২ 

: ৯০) 

 

নুরূবাঙ্গফ, মঔন এওচন ভুটরভ তায ইভাঙ্গনয ওাযঙ্গন ক্ষটতগ্রস্ত য়1 তায হথঙ্গও ওুপয, ীভারঙ্ঘন  ফাধযতা 

ঘায়া ঙ্গর মটদ হ তা গ্রণ না ওঙ্গয তঙ্গফ তায ক্ষটত ওযা ঙ্গফ অয াটস্ত হদয়া ঙ্গফ, এভন ফস্থায় তায ঈটঘত ঙ্গফ 

তায দ্বীন তযাক না ওঙ্গয এআ ক্ষটত অয াটস্তঙ্গও হফঙ্গঙ হনয়া, এভনটও তাঙ্গও মটদ এটিয ওাযঙ্গন ওাযাদণ্ড হঙ্গত য় ফা 

তায বুটভ হথঙ্গও তাঙ্গও টনফিাঙ্গন াঠাঙ্গনা য় তফু1 হমভনিা খঙ্গিটঙঙ্গরা ভুাটচযঙ্গদয হক্ষঙ্গত্র –  তাযা তাঙ্গদয দ্বীন আরাভ 

তযাক ওযায টযফঙ্গতি তাঙ্গদয ঈটনঙ্গফ তযাক ওঙ্গযটঙঙ্গরন, হমটিয চনয তাঙ্গদযঙ্গও ক্ষটতগ্রস্ত ঙ্গত অয াটস্তপ্রাপ্ত ঙ্গত 

ঙ্গয়টঙঙ্গরা। 

যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) হও টফটবন্ন ঈাঙ্গয় ক্ষটতগ্রস্ত ওযা ঙ্গয়টঙঙ্গরা, টওন্তু টতটন (াল্লাল্লাহু 

অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফয ফরম্বঙ্গনয আচ্ছাফত ম্পূণিরূঙ্গআ ফয ফরম্বন ওঙ্গযটঙঙ্গরন1 অয এটি ওযায পঙ্গর 

ক্ষটতগ্রস্ত ঙ্গয়টঙঙ্গরন হওফর এটিয চনয হম টতটন (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) টনচ আচ্ছাফত তা ওঙ্গযটঙঙ্গরন।  

ুতযাং যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয ফয আঈুপ (অঃ) এয ফঙ্গযয হথঙ্গও টধওতয ভান। 

ওাযন আঈুপ (অঃ) হথঙ্গও হওফর এওটি িীর ওাচ ঘায়া ঙ্গয়টঙঙ্গরা অয টতটন এঙ্গত ম্মত য়ায় হওফর তঔনআ 

ওাযাফন্দী য়ায ভাধযঙ্গভ াটস্ত হঙ্গরন। টওন্তু যুরলু্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) অয তায (াল্লাল্লাহু 

অ’রাআট য়া াল্লাভ) াাফীঙ্গদয ওাঙ হথঙ্গও ঘায়া ঙ্গয়টঙঙ্গরা ওুপয। মঔন তাযা এটি ওযঙ্গরন না, তঔন তাঙ্গদযঙ্গও 

তযা  নুরূ ক্ষটতয ভাধযঙ্গভ াটস্ত হদয়া ঙ্গয়টঙঙ্গরা অয নূযনতভ াটস্ত টঙর ফন্দী  ফরুদ্ধ ওঙ্গয যাঔা। ভুটযঙ্গওযা 

যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) অয ফানু াটভঙ্গও এওটি টনটদিি ভয় মিন্ত াাঙ্গেয টকটযঙ্গথ ফঙ্গযাধ 

ওঙ্গয হযঙ্গঔটঙঙ্গরা। অয অফু তাটরঙ্গফয ভৃতুযয য হতা তাযা যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয টফরুঙ্গদ্ধ 

অয হফী ওঙ্গঠায ঙ্গয় মায়। অনাযযা মঔন তাঙ্গও (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফাআয়াত (অনুকঙ্গতযয থ) 

প্রদান ওঙ্গযন অয মঔন ভুটযঙ্গওযা এটি চানঙ্গত াঙ্গয, তঔন তাযা যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) হও ভক্কা 



 

 

হথঙ্গও ভটদনায় টচযত না ওযায চনয প্রটতঙ্গযাঙ্গধয হঘিা ওযঙ্গরা এফং যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ)  

তায (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) াাফীঙ্গদয হগ্রপ্তাঙ্গযয হঘিা ওযঙ্গরা। এযয ‘ঈভায টফন অর- ঔািাফ (যাঃ) এয 

ভঙ্গতা টওঙু াাফী ঙাো ফাআ হকাঙ্গন ভক্কা হথঙ্গও ভটদনায় টচযত ওযঙ্গরন। 

ুতযাং, ভুটরঙ্গভয ঈয মা অটতত য় হটি র অল্লা  তায যূর (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয প্রটত 

অনুকতযঙ্গও হফঙ্গঙ হনয়ায পরাপর। এগুঙ্গরা এভন হওান দুদিা নয় মা অল্লা’য হকারাঙ্গভয টনচ হথঙ্গও হফঙ্গঙ হনয়া 

ঙাোআ খঙ্গি, হমভনিা খঙ্গিটঙর আঈপু (অঃ) এয াঙ্গথ অয তায টতা হথঙ্গও ৃথও ঙ্গয় মায়ায খিনায নযায়। ুতযাং 

এওচন ভুটরঙ্গভয এআ ধযঙ্গনয ফরম্বন ওযা ফয র দুআ ধযঙ্গনয ফঙ্গযয ভঙ্গধয টধওতয ঈঁঘু, অয দভমিাদায টদও 

হথঙ্গও এআ ধযঙ্গনয ফযওাযী ফযটি টধওতয হেি। 

হম ফযটি তায আচ্ছা ঙাোআ যীক্ষায় টতত ঙ্গফ, হ তায ফয  তাওটদঙ্গযয ফযাাঙ্গয ন্তুি থাওায চনয ুযেৃত ঙ্গফ 

অয তায াগুঙ্গরায প্রায়টশ্চি ঙ্গফ। অয হম ফযটি অল্লা’য অনুকতয ওযাঙ্গও হফঙ্গঙ হনয়ায ওাযঙ্গন যীক্ষায ম্মুঔীন 

ঙ্গফ  ক্ষটতগ্রস্ত ঙ্গফ, হ ফাস্তফ দুদিায চনয ুযেৃত ঙ্গফ অয তায চনয এটি ৎ ওাচ টঙ্গঙ্গফ হরঔা ঙ্গফ। ভান 

অল্লা ফঙ্গরন, 

 

 
ٰ
َْ َر ََل ٠َطَئُٛ َٚ  ِٗ ًِ اٌٍَـّ َصخٌ فِٟ َعج١ِ َّ ْخ َِ ََل  َٚ ََل ََٔصٌت  َٚ ؤٌ  َّ ُْ ظَ ُٙ ُْ ََل ٠ُِص١جُ ُٙ ٌَِه ثِؤََّٔ

 َّْ ًٌ َصبٌٌِخ   اِ َّ ِٗ َػ ُُٙ ثِ ٍّٚ ١ًََّْٔل اَِلَّ ُوزَِت ٌَ ْٓ َػُذ ِِ  َْ ََل ٠ََٕبٌُٛ َٚ ٌُْىفَّبَس  ِغئًب ٠َِغ١عُ ا ْٛ َِ

َٗ ََل ٠ُِع١ُغ أَْجَش اٌْ  َٓ  اٌٍَـّ ْذِغ١ِٕ ُّٕٔٓ﴾  

‚এটিয (থিাৎ যুরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাঙ্গভয েী য়ায প্রঙ্গয়াচনীয়তায) ওাযন এআ হম, অল্লা’য 

ঙ্গথ তাঙ্গদয হম টাা হদঔা হদয়, হম ক্লাটন্ত স্পি ওঙ্গয, অয হম ক্ষুধা ায়, অয তাঙ্গদয এভন দঙ্গক্ষ মা ওাটপযঙ্গদয 

হক্রাঙ্গধয ওাযন ঙ্গয় থাঙ্গও, অয দুভনঙ্গদয হথঙ্গও তাযা মা টওঙু প্রাপ্ত য় –  এয প্রঙ্গতযওটিয টফটনভঙ্গয় তাঙ্গদয চনয এও 

এওটি হনও অভর টরটফদ্ধ ঙ্গয় মায়, টনশ্চয়আ অল্লা ৎ ওভিীর হরাওঙ্গদয ুণযপর টফনি ওযঙ্গফন না।‛ (ূযা 

তাফা, ৯ : ১২০) 

 

এটি র হআ ফযটিয হক্ষঙ্গত্র টফযীত, মাঙ্গও যীক্ষা ওযা য় তায টনচ হথঙ্গও আচ্ছা ওযা ঙাোআ, হমভন -  ুস্থ য়া, 

ভৃতযুফযণ ওযা ফা তায ওাঙ হথঙ্গও টওঙু ঘুটয ঙ্গয় মায়া1 তঙ্গফ এআ ফযটি হওফর তায ফঙ্গযয চনয ুযেৃত ঙ্গফ, ফাস্তঙ্গফ 

খঙ্গি মায়া দুদিায চনয নয় অয এ হথঙ্গও হম পর অঙ্গ হটিয চনয নয়।  

অয হমফ ফযটি অল্লা’য প্রটত তাঙ্গদয ইভাঙ্গনয ওাযঙ্গন এফং অল্লা  তায যূর (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) 

এয প্রটত অনুকঙ্গতযয ওাযঙ্গন ক্ষটতগ্রস্ত য়1 অয এয পঙ্গর ওঙ্গি টতত য়, ুস্থ য়, ফন্দী ফা ফরুদ্ধ য়, তাঙ্গদয 

বুটভ তযাক ওযঙ্গত ফাধয য়, তাঙ্গদয ম্পদ  টযফায তাঙ্গদয ওাঙ হথঙ্গও টঙটনঙ্গয় হনয়া য়, প্রায  ফযফায ওযা 

য়, থফা তাঙ্গদয ফস্থা  ম্পদ ঔফি ওযা য়1 তঙ্গফ তাযা নফীঙ্গদয অয তাঙ্গদয নুাযীঙ্গদয ঙ্গথয ঈযআ থাঙ্গওন 

হমভনটি টঙঙ্গরন ভুাটচযকণ। 



 

 

তাআ হমগুঙ্গরায ওাযঙ্গন এফ ফযটিয ক্ষটত ঙ্গয়ঙ্গঙ, হগুঙ্গরায ওাযঙ্গন তাযা ুযেৃত ঙ্গফন অয এয ওাযঙ্গন তাঙ্গদয চনয 

এওটি ৎ ওভি টরটফদ্ধ ওযা ঙ্গফ, হমভনটি এওচন ভুচাটদ ুযেৃত হান ক্ষধুা রাকা, টাটত য়া অয দুদিাগ্রস্ত 

য়ায পঙ্গর ফাঙ্গদয টওায য়ায চনয অয ওাটপযঙ্গদযঙ্গও টক্ষপ্ত ওঙ্গয হদয়ায চনয, মটদ এয প্রবাফ এভন 

টওঙু না য় মা হ াযীটযওবাঙ্গফ প্রদিন ওঙ্গয1 টওন্তু তায টচাদ ওযায টক্রয়া হথঙ্গও হগুঙ্গরা পরপ্রাপ্ত য়, মা টওনা হ 

ওযঙ্গত ঙন্দ ওঙ্গযঙ্গঙ।    

এ ফযাাঙ্গয ভতটবন্নতা অঙ্গঙ হম, এটি টও ফরা মাঙ্গফ হম, এ প্রবাফগুঙ্গরায চনয এগুঙ্গরায টযণটত টঙ্গঙ্গফ প্রাপ্ত 

পরাপরগুঙ্গরা ওাযন ম্পটওিত ওভি ম্পাদনওাযীয ওভি, নাটও এগুঙ্গরা অল্লা’য ওভি, থফা নাটও হগুঙ্গরায হওান ওভি 

ম্পাদনওাযী হনআ ? টঠও ভত র এআ হম, হগুঙ্গরা ওাযন ম্পটওিত ওভি ম্পাদনওাযী অয ওাযনভূঙ্গয াওঙ্গরয 

ওভি ম্পাদনওাযীয ভঙ্গধয বাক ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ, অয এ ওাযঙ্গনআ তায চনয এওটি ৎ ওভি টরটফদ্ধ ওযা য়।  

এআ অঙ্গরাঘনায টঙঙ্গন ঈঙ্গিয র, টংা ওযা ন্তঙ্গযয নযতভ ুস্থতা অয এটি এভন এও ফযাটধ মা ভানফচাটতয 

টধওাংঙ্গওআ ীটেত ওঙ্গয এফং হওফর ল্প টওঙু ফযটি এ হথঙ্গও টনযাঙ্গদ থাওঙ্গত াঙ্গযন। এ ওাযঙ্গনআ ফরা ঙ্গয় 

থাঙ্গও, ‚যীয হতা ওঔঙ্গনাআ টংা হথঙ্গও ভুি নয়, টওন্তু ীনতা এঙ্গও হফয ওঙ্গয টনঙ্গয় অঙ্গ অয ভত্ত্ব এঙ্গও হকান 

ওঙ্গয যাঙ্গঔ।‛ 

অর াান অর ফাটয হও টচঙ্গঞান ওযা ঙ্গয়টঙর, ‚এওচন ভুটরভঙ্গও টও টংা ওযা মায় ?‛ টতটন চফাফ টদঙ্গরন, 

‚টওঙ্গ অনাঙ্গও বটুরঙ্গয় টদঙ্গরা আঈুপ (অঃ) অয তায বাআঙ্গদয ওথা, অনায টও টতা হনআ ? অনায ঈটঘত র 

টংায ঈঙ্গদ্র্ও ঙ্গর হটিঙ্গও অনায ন্তঙ্গয ন্ ওঙ্গয যাঔা। ওাযন অটন হটি দ্বাযা ক্ষটতগ্রস্ত ঙ্গফন না হমটি অটন 

ফরায ফা ওযায ভাধযঙ্গভ ম্পাদন ওযঙ্গফন না।‛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

২.৭ টংায টঘটওৎা 

 

ুতযাং হম ফযটি টনঙ্গচঙ্গও এভন ফস্থায় ায় হম, হ তায অত্মায় ওাঙ্গযা প্রটত টংায অেয় টদঙ্গয়ঙ্গঙ, তঙ্গফ তায দাটয়ত্ব 

র ফয  তাওয়ায দ্বাযা এয টঘটওৎা ওযা অয তায অত্মায় এটি থাওািা ঙন্দ ওযা। হম ফযটিঙ্গও টংা ওযা 

য়, ঙ্গনও ধাটভিও ফযটিআ তায টফরুঙ্গদ্ধ ফস্থান গ্রণ ওঙ্গযন না, অয না তাযা াাময ওঙ্গযন হ ফযটিঙ্গও হম তায 

ঈয মুরুভ ওঙ্গয, না তাযা তায নযাময ম্পটওিত অফযওতিফয প্রটতিা ওঙ্গয। ফযং টংা ওযা য় এভন ফযটিঙ্গও মঔন 

হওঈ টতযোয ওঙ্গয, তঔন তাযা হআ ফযটিয াঙ্গথ এওভত য় না ফা তাঙ্গও টতযোঙ্গয াাময ওঙ্গয না, অয না তাযা 

তায প্রংনীয় গুণাফরীয ঈঙ্গল্লঔ ওঙ্গয। নুরূবাঙ্গফ, হওঈ মটদ তায প্রংা ওঙ্গয তঙ্গফ তাযা নীযফ থাঙ্গও।  

ুতযাং এআ ফযটিগুঙ্গরা হম ফযটিয ফযাাঙ্গয টংা ওযা য়, তায নযাময ম্পটওিত হুওুভ তযাক ওযায চনয দায়ফদ্ধ। অয 

তাযা এঙ্গত মথামথ ীভা টতক্রভ ওঙ্গযঙ্গঙ মটদ তাযা তায টফরুঙ্গদ্ধ ফস্থান গ্রণ ওঙ্গযটন। এআ ফযটিগুঙ্গরায প্রটতদান 

এআ হম, এয পঙ্গর তাঙ্গদয নযামযগুঙ্গরা ঈঙ্গটক্ষত ঙ্গফ অয টওঙু হক্ষঙ্গত্র তাঙ্গদয াঙ্গথ নযাময অঘযন ওযা ঙ্গফ না, অয না 

তাঙ্গদয াাময ওযা ঙ্গফ হম তাঙ্গদযঙ্গও দটভঙ্গয় হযঙ্গঔঙ্গঙ তায টফরুঙ্গদ্ধ1 হমভটনবাঙ্গফ তাযা হম ফযটিঙ্গও টংা ওযা য় 

তাঙ্গও াাময ওঙ্গযটন, হম টঙর টনীটেত।  

অয প্রওৃতঙ্গক্ষ হওান ফযটি ওথা ফা ওাঙ্গচয দ্বাযা হম ফযটিঙ্গও টংা ওযা য় তায টফরুঙ্গদ্ধ ফস্থান গ্রণ ওযঙ্গর হ এয 

চনয াটস্তপ্রাপ্ত ঙ্গফ। অয হম ফযটি অল্লাহ ঙ্গও বয় ওযঙ্গফ  ফয ফরম্বন ওযঙ্গফ এফং মাটরভঙ্গদয ন্তবুিি ঙ্গফ না, 

তায তাওয়ায চনয অল্লা তায ওরযাণ ওযঙ্গফন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

২.৮ টংায ওাযন 

 

এটি মাআনাফ টফনঙ্গত চা (যাঃ) এয াঙ্গথ খঙ্গিটঙর। টতটন যুরলু্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয স্ত্রীঙ্গদয 

ভঙ্গধয হথঙ্গও অঙ্গয়া (যাঃ) এয াঙ্গথ প্রটতঙ্গমাটকতা ওযঙ্গতন।  

টওঙু ভটরায নযঙ্গদয প্রটত টংা প্রদিন ওযািা ভান, টফঙ্গল ওঙ্গয এটি তাঙ্গদয চনয তয মাযা এওচন স্বাভীঙ্গও টফঙ্গয় 

ওঙ্গযঙ্গঙ। এওচন ভটরা তায স্বাভী হথঙ্গও ফযািওতৃ ভয় অঙ্গযা হফী টযভাঙ্গণ হঙ্গত ঘায়, ওাযন হওান হওান ভয় 

নযানয স্ত্রীঙ্গদয ভয় হদয়ায ওাযঙ্গন তায প্রটত ফযািওৃত ভয় হ টভ ওঙ্গয।  

এআ টংা াধাযণবাঙ্গফ খঙ্গি থাঙ্গও ওতৃত্ব ফা ধনম্পঙ্গদয 
৩৮

 ংীদাযঙ্গদয ভঙ্গধয, মঔন তাঙ্গদয ভঙ্গধয টওঙ ুফযটি তা 

হথঙ্গও এওটি ং গ্রণ ওঙ্গয অয নযযা টওঙ ুঙাোআ টফদায় য়। এটি তওিওাযীঙ্গদয ভঙ্গধয খঙ্গি থাঙ্গও, ওাযন তাযা 

খৃণা ওঙ্গয হম তাঙ্গদয প্রটতদ্বন্ধী তাঙ্গদয তুরনায় অঙ্গযা বাঙ্গরাবাঙ্গফ তওি ওযঙ্গফ1 হমভনটি র আঈুপ (অঃ) এয বাআঙ্গদয 

টংা, থফা অদভ (অঃ) এয দুআ ন্তাঙ্গনয ভঙ্গধয এওচঙ্গনয ঙ্গযয প্রটত টংা –  এঙ্গক্ষঙ্গত্র এও বাআ য বাআ দ্বাযা 

টংায ওফঙ্গর ঙ্গেটঙর অল্লা ওতওৃ তায তযাক গ্রণ য়ায ওাযঙ্গন, য বাআঙ্গয়য তযাক গ্রণ ওযা য়টন, এয পঙ্গর 

তযাওাণ্ড ংখটিত য়। অয এওটি ঈদাাযন র আয়াহুটদ ওতৃও ভুটরভঙ্গদয প্রটত টংা প্রদিন।  

ফরা ঙ্গয় থাঙ্গও, ‚ফিপ্রথভ হম াগুঙ্গরা টদঙ্গয় অল্লাহ ঙ্গও ভানয ওযা য় হগুঙ্গরা টতনটি –  হরাব, ংওায অয 

টংা। অদভ (অঃ) হরাব ওঙ্গযটঙঙ্গরন, আফটর ংওায ওঙ্গযটঙর অয ওাটফর টংাফত াটফরঙ্গও তযা ওঙ্গযটঙঙ্গরা।‛ 

৩৯ 
 

এও াটদঙ্গ ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ, ‚এভন টতনটি া অঙ্গঙ মা হথঙ্গও হওঈআ যক্ষা ায় না –  টংা, ঙ্গন্দ অয ূফিরক্ষণ। 

অটভ টও হতাভাঙ্গদয ফরঙ্গফা হম টও হতাভাঙ্গদযঙ্গও এগুঙ্গরা হথঙ্গও টযঙ্গয় টদঙ্গফ -  মঔন হতাভায টংা ঙ্গফ তঔন খৃণা 

ওযঙ্গফ না, মঔন হতাভায ঙ্গন্দ ঙ্গফ তঔন ঙ্গন্দঙ্গও ফাস্তঙ্গফ টযণত ওযঙ্গফ না, অয মঔন তুটভ ূফিরক্ষণ হদঔঙ্গফ তঔন 

হগুঙ্গরা ঈঙ্গক্ষা ওযঙ্গফ।‛ 
৪০

 

ুনাঙ্গন ফটণিত অঙ্গঙ হম যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফঙ্গরন, ‚হতাভযা হতাভাঙ্গদয ূফিফতিী চাটতঙ্গদয 

ফযাটধ -  টংা  খৃণা দ্বাযা ীটেত। এগুঙ্গরা র ওতিনওাযী1 অটভ এটি ফুছাটচ্ছ না হম হগুঙ্গরা ঘুর ওতিনওাযী, ফযং 

হগুঙ্গরা দ্বীন ওতিনওাযী।‛ 
৪১ 

ুতযাং যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) টংাঙ্গও এওটি ফযাটধ ফঙ্গরঙ্গঙন, হমভনটি টতটন (াল্লাল্লাহু অ’রাআট 

য়া াল্লাভ) ফঙ্গরঙ্গঙন হম ওৃণতা এওটি ফযাটধ –  

‚অয হওান ফযাটধটি ওৃণতা হথঙ্গও টধওতয ভন্দ ?‛ 
৪২ 

অঙ্গযওটি াটদঙ্গ ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ, ‚অটভ অনায টনওি অেয় ঘাআ ভন্দ ঘটযত্র  অঘায- ফযফায, টনযথিও ওাভনা এফং 

ুস্থতা হথঙ্গও।‛ 



 

 

এঔাঙ্গন ুস্থতাঙ্গও অঘায ফযফায  টনযথিও ওাভনায াাাট ঈঙ্গল্লঔ ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ। অঘায- ফযফায র হগুঙ্গরা, 

হমগুঙ্গরাঙ্গত অত্মা এভনবাঙ্গফ বযস্ত ঙ্গয় ঙ্গে হম হগুঙ্গরা অত্মায স্ববাফ  প্রওটৃত ঙ্গয় মায়। এ ম্পঙ্গওি অল্লা 

ফঙ্গরন, 

 

  ٍُ ٰٝ ُخٍٍُك َػِظ١ أََِّه ٌََؼٍَ َٚٗ﴾  

‚এফং টনঃঙ্গন্দঙ্গ তুটভ ফযআ ভান ঘটযঙ্গত্রয ঈয প্রটতটিত।‛ (ূযা ওারাভ, ৬৮ : ৪) 

 

এআ অয়াঙ্গতয তাপীঙ্গয আফন অব্বা, আফন ঈনাআনা এফং অভাদ আফঙ্গন ানফার ফঙ্গরন, ‚এয থি র ‘এওটি 

ভান দ্বীঙ্গনয ঈয’ ‛। আফন অব্বাঙ্গয টবন্ন ফণিনায় যঙ্গয়ঙ্গঙ, ‚দ্বীন আরাঙ্গভয ঈয।‛  

এটি এওআবাঙ্গফ অঙ্গয়া (যাঃ) হথঙ্গও ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ, ‚ওযুঅনআ টঙর তায (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ঘটযত্র।‛  

অয াান অর- ফাটয ফঙ্গরন, ‚ওযুঅঙ্গনয অঘায- ফযফাযআ র ‘ঘটযঙ্গত্রয ভমিাদাূণি ভানদণ্ড’ ‛। 

‘টনযথিও ওাভনা- ফানা’ র াভটয়ও স্বাবাটফও ফস্থা, এফং ‘ফযাটধ’ র ুস্থতা –  এটি এভন এও দুদিা মা 

ন্তঙ্গযয ক্ষটত ওঙ্গয অয এঙ্গও টফওৃত ওঙ্গয।  

প্রথভ াটদটিঙ্গত টংাঙ্গও খৃণায াঙ্গথ ঈঙ্গল্লঔ ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ। ওাযন টংুও ফযটি প্রথঙ্গভ টংায টওায য়া ফযটিয 

ঈয অল্লা ওতৃও প্রদি নুগ্রঙ্গও ঙন্দ ওঙ্গয, এযয হ হআ ফযটিঙ্গও খৃণা ওযঙ্গত শুরু ওঙ্গয। এিা এ ওাযঙ্গন হম, 

প্রদি নুগ্রঙ্গয প্রটত খৃণা ওযািা নুগ্রপ্রাপ্ত ফযটিয প্রটত খৃণা ওযায টদঙ্গও টযঘাটরত ওঙ্গয। ওাযন ফযটি মঔন 

অল্লা’য নুগ্রপ্রাপ্ত য়, টংুও ঙন্দ ওঙ্গয হম হআ নুগ্রগুঙ্গরা হমন ঘঙ্গর মায়1 অয হম ফযটিঙ্গও টংা ওযা য় 

তায দ্বাযা ঘঙ্গর মায়া ঙাো হগুঙ্গরা ঘঙ্গর মাঙ্গফ না। ুতযাং টংুও ফযটি তাঙ্গও খৃণা ওঙ্গয অয এটি বারফাঙ্গ হম আ 

ফযটি নুগ্রপ্রাপ্তঙ্গদয ভঙ্গধয থাওঙ্গফ না।   

টংা ফধাটযতবাঙ্গফ ওাভনা- ফানা অয খৃণায টদঙ্গও টযঘাটরত ওঙ্গয, হমভনটি অল্লা অভাঙ্গদয চাটনঙ্গয়ঙ্গঙন 

অভাঙ্গদয ূফিফতিীঙ্গদয ম্পঙ্গওি হম তাযা ৃথও ঙ্গয় টকঙ্গয়টঙঙ্গরা, 

 

 

 



 

 

ب  َِ ٓۢ ثَْؼِذ  ِِ َت اَِلَّ  ـٰ ٌِْىزَ َٓ أُٚرُٛ۟ا ٱ ب ٱْخزٍَََف ٱٌَِّز٠ َِ َٚ    ُُ ـٰ ْعٍَ ِٗ ٱْْلِ َٓ ِػَٕذ ٱٌٍَـّ ٠ َّْ ٱٌذِّ اِ

 ُُ ٍْ ِؼ ٌْ ُُ ٱ ُ٘ ٌِْذَغبِة  ثَْغ١ًبَجآَء َٗ َعِش٠ُغ ٱ َّْ ٱٌٍَـّ ِ ِٗ فَب ِذ ٱٌٍَـّ ـٰ ٓ ٠َْىفُْش ثـِ َب٠َ َِ َٚ    ُْ ُٙ ث١ََْٕ

 ٔ٢﴾  

‚মাঙ্গদযঙ্গও অল্লা’য ক্ষ হথঙ্গও টওতাফ হদয়া ঙ্গয়টঙঙ্গরা, তাঙ্গদয ওাঙ্গঙ (অল্লা’য ক্ষ হথঙ্গও) টঠও ঞানান অায য  

তাযা (এ চীফনটফধান হথঙ্গও টফঘুযত ঙ্গয়) টনঙ্গচযা এঙ্গও ঙ্গযয প্রটত টংা ফত (টফটবন্ন দঙ্গর ঈদঙ্গর টফবি ঙ্গয়) 

ভতাবনঙ্গওয টরপ্ত ঙ্গয় ঙ্গেটঙঙ্গরা।‛ (ূযা অর আভযান, ৩ : ১৯) 

 

ুতযাং ঞানাঙ্গনয বাঙ্গফয ওাযঙ্গন এআ ৃথও ঙ্গয় মায়া খঙ্গিটন, ফযং তাযা তয চানত1 এটি খিায ওাযন র তাঙ্গদয 

ভঙ্গধয টওঙ ুহরাও যঙ্গদয খৃণা ওযঙ্গতা, হমভনটি টংুও ফযটি তাঙ্গও খৃণা ওঙ্গয মাঙ্গও টংা ওযা য়। 

অর- ফুঔাটয  ভুটরঙ্গভয াটঙ্গত অনা টফন ভাটরও (যাঃ) হথঙ্গও ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ হম যুরলু্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট 

য়া াল্লাভ) ফঙ্গরঙ্গঙন, ‚হতাভযা এঙ্গও যঙ্গও টংা ওঙ্গযা না, এঙ্গও যঙ্গও খৃণা ওঙ্গযা না, এঙ্গও ঙ্গযয টফঙ্গযাটধতা 

ওঙ্গযা না অয ম্পওি টঙন্ন ওঙ্গযা না1 ফযং (এঙ্গও ঙ্গযয) বাআ টঙ্গঙ্গফ অল্লা’য হকারাভ । এওচন ভুটরঙ্গভয চনয 

এটি নুঙ্গভাটদত না হম হ তায বাআঙ্গয়য টতন টদঙ্গনয হফী ভয় ধঙ্গয টফটচ্ছন্ন থাওঙ্গফ এবাঙ্গফ হম তাযা (এঙ্গও ঙ্গযয 

াঙ্গথ) াক্ষাৎ ওযঙ্গফ না অয এওচন যচনঙ্গও ঈঙ্গক্ষা ওযঙ্গফ1 এফং তাঙ্গদয ভঙ্গধয ঙ্গফিািভ র হম শুরুঙ্গতআ ারাভ 

হদয়।‛ 
৪৩ 

অনা টফন ভাটরও (যাঃ) হথঙ্গও ফটণিত এও টনবিযঙ্গমাকয াটদঙ্গ ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ হম যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া 

াল্লাভ) ফঙ্গরঙ্গঙন, ‚হম িায াঙ্গত অভায অত্মা যঙ্গয়ঙ্গঙ তায থ, হতাভাঙ্গদয ভঙ্গধয হওঈআ ইভান অনঙ্গরা না মতক্ষণ 

না মিন্ত হ টনঙ্গচয চনয মা বারফাঙ্গ তায বাআঙ্গয়য চনয তা বারফাঙ্গ।‛ 
৪৪ 

ভান অল্লা ফঙ্গরন, 

 

ُْ أَُوٓ  َّٟ اِْر ٌَ ُٗ َػٍَ َُ اٌٍَـّ َْٔؼ ِص١جَخٌ لَبَي لَْذ أَ ُِّ ْْ أََصبثَْزُىُ  ِ َّٓ فَب ٓ ١ٌَُّجَطِّئَ َّ ٌَ ُْ ُٕى ِِ  َّْ اِ َٚ

١ًِٙذا   ُْ َش ُٙ َؼ َّٓ َوؤَْ ٥َِّٕ ِٗ ١ٌََمٌَُٛ َٓ اٌٍَـّ ِِّ  ًٌ ُْ فَْع ْٓ أََصبثَُى ٌَئِ َٚ  ﴾ ُْ ُْ رَُىٓ ث١ََُْٕى ٌَّ

ب   ًّ ًصا َػِظ١ ْٛ ُْ فَؤَفَُٛص فَ ُٙ َؼ َِ حٌ ٠َب ١ٌَْزَِٕٟ ُوُٕذ  دَّ َٛ َِ ث١ََُْٕٗ  َٚ٥ٖ﴾  

‚হতাভাঙ্গদয ভঙ্গধয ফযআ এভন (ভুনাটপও) হরাও থাওঙ্গফ, হম (মুঙ্গদ্ধয ফযাাঙ্গয) কটেভট ওযঙ্গফ, হতাভাঙ্গদয ঈয হওান 

টফদ- ভুটফত এঙ্গর হ ফরঙ্গফঃ অল্লা টতযআ অভায ঈয ফে নুগ্র ওঙ্গযঙ্গঙন, (ঙ্গওননা) অটভ হ ভয় তাঙ্গদয 

াঙ্গথ টঙরাভ না। অয মটদ হতাভাঙ্গদয ঈয অল্লা’য ক্ষ হথঙ্গও (টফচঙ্গয়য) নুগ্র অঙ্গ, তঔন হ (এভনবাঙ্গফ) ফঙ্গর, 

হমন তায াঙ্গথ হতাভাঙ্গদয হওান যওভ ফন্ুত্বআ টঙর না, হ (তঔন অঙ্গযা) ফঙ্গরঃ ওতআ না বাঙ্গরা ঙ্গতা মটদ অটভ তাঙ্গদয 

াঙ্গথ থাওতাভ, তাঙ্গর (অচ) অটভ ঙ্গনও ফে পরতা চিন ওযঙ্গত াযতাভ।‛ (ূযা টনা, ৪ : ৭২- ৭৩) 



 

 

ুতযাং টঙঙ্গন ঙ্গে হথঙ্গও কটেভট ওযা এফ হরাওগুঙ্গরা টনঙ্গচঙ্গদয চনয হমটি ঙন্দ ওঙ্গয, তাঙ্গদয য ভুটরভ 

বাআঙ্গদয চনয তা ঙন্দ ওঙ্গযটন। ফযং মটদ ভুটরঙ্গভযা হওান টফঙ্গদ ঙ্গে দুদিাগ্রস্ত য়, তঔন তাযা অনঙ্গন্দ অত্মাযা 

ঙ্গয় মায় এচনয হম হওফর হআ ভুটরভযাআ দুদিাগ্রস্ত ঙ্গয়ঙ্গঙ1 অয মটদ ভুটরভযা নুগ্রপ্রাপ্ত য়, তঙ্গফ তাযা 

অনটন্দত য় না ফযং তাযা অা ওঙ্গয হম তাঙ্গদয হআ নুগ্রঙ্গয এও ং মটদ থাওঙ্গতা!  

ুতযাং এআ দুটনয়া হথঙ্গও টওঙু ায়া ঙাো ফা এআ দুটনয়ায হওান ভের তাঙ্গদয হথঙ্গও ঙ্গয মায়া ঙাো তাযা 

অনটন্দত য় না। এটি টঙর অল্লা  তায যূর (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) হও এফং অটঔযাঙ্গতয অফাঙ্গও না  

বাঙ্গরাফাায ওাযঙ্গন। ওাযন, মটদ তাযা এগুঙ্গরায প্রটত ন্তঙ্গয বাঙ্গরাফাা যাঔঙ্গতা, তঙ্গফ তাযা তাঙ্গদয বাআঙ্গদয 

বাঙ্গরাফাঙ্গতা অয তাঙ্গদয বাআঙ্গদয অল্লা’য ক্ষ হথঙ্গও নুগ্রপ্রাপ্ত য়াঙ্গও বাঙ্গরাফাঙ্গতা অয তাঙ্গদয ভুটরভ 

বাআঙ্গদয টফদ -  মা তাঙ্গদয দুদিা ওঙ্গযঙ্গঙ, তা দ্বাযা তাযা অত ঙ্গতা।   

হম ফযটি ভুটরভঙ্গদয অনটন্দত ওযায টফলঙ্গয় অনটন্দত য় না এফং ভুটরভঙ্গদয ওি হদয় এভন টফলঙ্গয় ওিঙ্গফাধ ওঙ্গয 

না, হ তাঙ্গদয ভঙ্গধয ন্তবুিি নয়।  

অর- ফুঔাটয  ভুটরঙ্গভয াটঙ্গত অটভয অ- া’টফ হথঙ্গও ফটণিত অঙ্গঙ হম টতটন ফঙ্গরনঃ অটভ নু’ভান টফন ফাটযঙ্গও 

ঔুৎফা টদঙ্গত শুনরাভ, টতটন ফঙ্গরটঙঙ্গরন হম টতটন যুরলু্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) হও ফরঙ্গত শুঙ্গনঙ্গঙন, 

‚যস্পয ফন্ুত্ব, দয়া, এঙ্গও ঙ্গযয প্রটত অওলিণ  ঐঙ্গওযয হক্ষঙ্গত্র ভুটভঙ্গনয ঈদাাযন র এওটি যীয। মঔন 

যীঙ্গযয হওান এওটি ং ীটেত ঙ্গয় ঙ্গে তঔন যীঙ্গযয ফটি ংঙ্গয খুভ অঙ্গ না। স্বটস্তঙ্গফাধ য় অয জ্বয 

এঙ্গ মায়।‛ 
৪৫ 

অর- ফুঔাটয  ভুটরঙ্গভয াটঙ্গত অফু ভুা অর- অ’অটয (যাঃ) হথঙ্গও ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ হম যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু 

অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফঙ্গরঙ্গঙন, ‚ভুটভন ভুটভঙ্গনয চনয আভাযঙ্গতয নযায়, মায এও ং নয ংঙ্গও ভচফুত ওঙ্গয 

যাঙ্গঔ।‛ এযয টতটন (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) াঙ্গতয অেুরগুঙ্গরা অঙ্গযও াঙ্গতয অেুঙ্গরয পাঁঙ্গও ঢুওাঙ্গরন। 

৪৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

২.৯ টংা  ওৃণতায ভাঙ্গছ 

 

ওৃণতায ভঙ্গতা এওটি ুস্থতা র হরাব- রারা, অয টংা র ওৃণতায হথঙ্গও টধও ভন্দ, হমভনটি অফু দাঈঙ্গদ 

৪৭ 
ফটণিত াটদঙ্গ ফরা ঙ্গয়ঙ্গঙ হম যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফঙ্গরঙ্গঙন, ‚টংা ৎ ওভিভূঙ্গও ক্ষয় 

ওঙ্গয হমভনটি অগুন জ্বারানী ওাঠঙ্গও ক্ষয় ওঙ্গয, অয াদওা ওযা াভূঙ্গও টনটবঙ্গয় হদয় হমভনটি াটন টনটবঙ্গয় হদয় 

অগুনঙ্গও।‛ 

ওাযন ওৃণ ফযটি হতা হওফর ওরযাণ ায়া হথঙ্গও টনঙ্গচঙ্গও টনফৃি ওঙ্গয, টওন্তু টংুও ফযটি হতা অল্লা’য নুগ্র তায 

হকারাভঙ্গও প্রদান ওযািা ঙন্দ ওঙ্গয। এটি ম্ভফ হম এওচন ফযটি তায হথঙ্গও ওভ ম্পদ থাওা এওচনঙ্গও ম্পদ 

দান ওঙ্গয, হম তাঙ্গও াাময ওযঙ্গফ তায ঈঙ্গিয চিন ওযায চনয অয তা ঙ্গত্ত্ব তায ভত নুরূ স্তঙ্গযয ফযটিঙ্গদয 

প্রটত টংা প্রদিন ওযঙ্গফ, হমভনবাঙ্গফ তায চনয এটি ম্ভফ হম হ ওৃণতা ওযঙ্গফ নযঙ্গদয প্রটত টংা না হদটঔঙ্গয়আ। 

হরাবআ র এয টবটি হমভনিা অল্লা ফঙ্গরঙ্গঙন –  

 

ئِ  ـٰ ِٗ فَؤٌَُٚ ٓ ٠َُٛق ُشخَّ َْٔفِغ َِ َٚ  َْ ْفٍُِذٛ ُّ ٌْ ُُ ا ُ٘ ﴾٢َه   

‚মাযা ওািণয হথঙ্গও টনঙ্গচঙ্গদযঙ্গও ভুি ওঙ্গযঙ্গঙ তাযাআ পরওাভ।‛ (ূযা ায, ৫৯ : ৯) 

 

াট ফুঔাটয  াট ভুটরঙ্গভ 
৪৮

 ফটণিত অঙ্গঙ হম যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফঙ্গরঙ্গঙন, ‚হতাভযা 

হরাব ওযা হথঙ্গও তওি , ওাযন এটি হতাভাঙ্গদয ূফিফতিীঙ্গদয ধ্বং ওঙ্গয টদঙ্গয়ঙ্গঙ। এটি তাঙ্গদযঙ্গও অঙ্গদ ওঙ্গযটঙর 

ওৃণ য়ায অয তাযা তা ঙ্গয়টঙঙ্গরা, এটি তাঙ্গদযঙ্গও অঙ্গদ ওঙ্গযটঙঙ্গরা মাটরভ য়ায চনয অয তাযা তা ঙ্গয়টঙঙ্গরা 

অয এটি তাঙ্গদযঙ্গও অঙ্গদ ওঙ্গযটঙঙ্গরা অত্মীয়তায ফন্ন হবঙ্গগ হদয়ায অয তাযা তা ওঙ্গযটঙঙ্গরা।‛
 

‘অব্দুয যভান টফন অপ (যাঃ) 
৪৯ 

তায়াপ ওযায ভয় তায দুয়ায় ফাযফায ফরঙ্গতন –  ‚হ অল্লা, অভায অত্মাঙ্গও 

হরাব রারা হথঙ্গও যক্ষা ওরুন।‛ এও ফযটি তাঙ্গও ফরঙ্গরা, ‚অনায এআ দুয়াটি ফাযফায োয ওাযন টও ?‛ টতটন 

ফরঙ্গরন, ‚মঔন অটভ টনঙ্গচঙ্গও হরাব রারা হথঙ্গও যক্ষা ওটয, তঔন অটভ টনঙ্গচঙ্গও যক্ষা ওটয হরাব, ওািণয অয 

অত্মীয়তায ফন্ন টঙন্ন ওযা হথঙ্গও।‛ 

অয টংা হতা ফধাটযতবাঙ্গফআ চুরঙু্গভয টদঙ্গও টযঘাটরত ওঙ্গয। 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

তৃতীয় ধযায় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ওাভনা- ফানা  প্রফর অঙ্গফকতাটেত বারফাাচটনত ফযাটধ 

 

 

৩.১ টংা  ওাভনা- ফানায ভাঙ্গছ 

 

ওৃণতা অয টংা র এভন ুস্থতা, মা অত্মাঙ্গও এয চনয ওরযাণওয টওঙুঙ্গও খৃণা ওযায টদঙ্গও অয এয চনয 

ক্ষটতওয টওঙুঙ্গও বাঙ্গরাফাায টদঙ্গও টযঘাটরত ওঙ্গয। এ ওাযঙ্গনআ ুফিফতিী াটদঙ্গ টংাঙ্গও খৃণা  ঙ্গন্তাঙ্গলয 

াাাট ঈঙ্গল্লঔ ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ। ওাভনা- ফানা  প্রফর অঙ্গফকতাটেত বাঙ্গরাফাাচটনত ুস্থতায ফযাাঙ্গয অত্মা তায 

ক্ষটতওাযও টওঙুঙ্গও বারফাঙ্গ অয এটিয াঙ্গথ তায মুি থাওািা র তায চনয ওরযাণওয টওঙুঙ্গও খৃণা ওযা।  

প্রফর অঙ্গফকতাটেত বাঙ্গরাফাা এওটি ভানটও ুস্থতা। মঔন এয প্রবাফ যীঙ্গয রক্ষয ওযা মায়, এটি এভন ুস্থতায় 

টযণত য় মা ভনঙ্গও দুদিাগ্রস্ত ওঙ্গয -  য় টফলণ্ণতায নুরূ টওঙ ুদ্বাযা ভনঙ্গও দুদিাগ্রস্ত ওযায ভাধযঙ্গভ, থফা 

দুফিরতা  ক্ষীণতায ভাধযঙ্গভ যীযঙ্গও দুদিাগ্রস্ত ওযায ভাধযঙ্গভ। টওন্তু এঔাঙ্গন ঈঙ্গিয র ন্তঙ্গযয ঈয এয প্রবাফ 

টনঙ্গয় অঙ্গরাঘনা ওযা। ওাযন প্রফর অঙ্গফকতাটেত বাঙ্গরাফাাআ র হআ টবটি, মা অত্মাঙ্গও তায ক্ষটতওাযও টওঙুয প্রটত 

হরাবাতুয ওঙ্গয। নুরূ র াযীটযওবাঙ্গফ দুফির হআ ফযটি, হম তায যীঙ্গযয চনয ক্ষটতওাযও হওান টওঙুয প্রটত হরাব 

ওঙ্গয। হ মটদ হটি দ্বাযা ম্পূণিবাঙ্গফ টযতৃপ্ত না য় তঙ্গফ হ দুঃঙ্গঔ টতত য় অয ম্পূণিবাঙ্গফ টযতৃপ্ত ঙ্গর তায 

ুস্থতা ফৃটদ্ধ ায়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

৩.২ প্রফর অঙ্গফকতাটেত বাঙ্গরাফাায (আও) ফাস্তফতা 

 

 

এআ বাঙ্গরাফাা টদঙ্গয় দুদিাগ্রস্ত য়া ন্তঙ্গযয হক্ষঙ্গত্র নুরূ প্রঙ্গমাচয। ওাযন এটি এয বাঙ্গরাফাায টফলয়ফস্তুয াঙ্গথ 

ম্পওি দ্বাযা -  য় হদঔা, স্পি ওযা, েফণ ওযা, এভনটও হটি ম্পঙ্গওি টঘন্তা ওযা দ্বাযা ক্ষটতগ্রস্ত য়। মটদ হ 

বারফাাঙ্গও দভন ওঙ্গয, তঙ্গফ তায ন্তয এয দ্বাযা অত ঙ্গফ  ওি াঙ্গফ। অয মটদ হ ওাভনা- ফানায প্রটত 

অত্মভিণ ওঙ্গয, তঙ্গফ ুস্থতা অয প্রফর ঙ্গফ অয তা এভন এও টনটভঙ্গি টযণত ঙ্গফ হমটিয ভাধযঙ্গভ দুদিা ফৃটদ্ধ 

াঙ্গফ। 

াটদঙ্গ ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ, ‚টনশ্চয়আ অল্লা তায টফশ্বাী হকারাভঙ্গদযঙ্গও দুটনয়া হথঙ্গও এভনবাঙ্গফ অেয় হদন, হমভনিা 

হতাভাঙ্গদয ভঙ্গধয হওঈ হতাভাঙ্গদয ুস্থ ফযটিঙ্গও (তায চনয ক্ষটতওাযও) ঔাফায  ানীয় হথঙ্গও অেয় টদঙ্গয় থাঙ্গওা।‛ 

৫০ 

অম- মুদ টওতাঙ্গফ আভাভ অভাদ ওতৃও টরটফদ্ধ ভুা (অঃ) হও যক্ষা ওযা ম্পঙ্গওি য়াফ 
৫১

 ফটণিত এও াটদঙ্গ 

অঙ্গঙ হম অল্লা ফঙ্গরন, ‚টনশ্চয়আ অটভ অভায ফন্ুঙ্গদযঙ্গও এআ দুটনয়ায অনন্দ- ঈল্লা, এয প্রাঘুমি  অযাভ- অঙ্গয় 

হথঙ্গও তাটেঙ্গয় হদআ, হমভনটি দয়ারু শুারও তায ঈিঙ্গও তাটেঙ্গয় হদয় টফজ্জনও ঘাযণ বূটভ হথঙ্গও। অয টনশ্চয়আ 

অটভ তাঙ্গদযঙ্গও এয প্রাটন্ত  চীটফওা হথঙ্গও এটেঙ্গয় যাটঔ, হমভনটি দয়ারু শুারও তায ঈিঙ্গও ঙ্গচআ টওায ওযা 

মায় এভন টফোঙ্গভয স্থান হথঙ্গও এটেঙ্গয় যাঙ্গঔ। এটি এ ওাযঙ্গন নয় হম অটভ তাঙ্গদযঙ্গও তচু্ছ ভঙ্গন ওটয, তঙ্গফ (এটিয চনয 

হম) মাঙ্গত ওঙ্গয তাযা টনযািা  প্রাঘুঙ্গমি অভায দয়ায ং ম্পূণি ওযঙ্গত াঙ্গয, দুটনয়ায অনন্দ- ঈল্লা তাঙ্গও অওলিণ 

ওযঙ্গফ না অয ওাভনা- ফানা তাঙ্গও যাস্ত ওযঙ্গফ না।‛      

ুতযাং, ুস্থতায এওভাত্র টঘটওৎা টনবিয ওঙ্গয তায ন্তয হথঙ্গও এআ টনন্দনীয় বাঙ্গরাফাা দূযীবূত ওযায ভাধযঙ্গভ তায 

ুস্থতা দূয ওযায ঈয। 

প্রফর অঙ্গফকতাটেত বারফাা টফলঙ্গয় হরাঙ্গওযা দুটি ভতাভঙ্গত টফবি -  প্রথভ দর ফঙ্গর হম এটি টনয়যত  আচ্ছায 

হেণীঙ্গত ঙ্গে, এটি র টফঔযাত ভতাভত।  

য দর ফঙ্গর, এটি ওল্পনা  হঔাঙ্গঔয়াঙ্গরয হেণীয ভঙ্গধয ঙ্গে অয এটি ওল্পনাটিয এওটি টফওটৃত, হমঙ্গতু এয 

ওাযঙ্গন ফযটি তায বাঙ্গরাফাায ফযটিঙ্গও তায টতযওাঙ্গযয ফাস্তফতায টযফঙ্গতি ওল্পনায় ঙটফয ভঙ্গতা তুঙ্গর ধঙ্গয। এআ 

দরটি এযয ফঙ্গর, ‚এফং এ ওাযঙ্গনআ অল্লাহ ঙ্গও প্রফর অঙ্গফকতাটেত বাঙ্গরাফাা (আও) ওাঙ্গয ফণিনা ওযা য় টন 

অয না টতটন প্রফর অঙ্গফকতাটেতবাঙ্গফ (আয়া’টও) বাঙ্গরাফাঙ্গন, ওাযন টতটন এ হথঙ্গও ফহুদূঙ্গয। অয মায এআ টফওতৃ 

টঘন্তাগুঙ্গরা যঙ্গয়ঙ্গঙ হ প্রংটত ঙ্গত াঙ্গয না।‛        

প্রথভ দঙ্গরয হরাঙ্গওযা ফঙ্গর, ‚টতটন প্রফর অঙ্গফকতাটেত বাঙ্গরাফাা (আও) ওাঙ্গয ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙন, ওাযন এটি র 

এওটি ম্পূণি  মথামথ বাঙ্গরাফাা এফং অল্লা বাঙ্গরাফাঙ্গন (য়ুটফ)।‛ 

অয অব্দুর য়াটদ টফন মাআদ এয ফণিনায় যঙ্গয়ঙ্গঙ হম টতটন ফঙ্গরন, ‚অভাঙ্গও বারফাঙ্গত হথঙ্গও হকারাভ ভভয় 

অভায টনওিফতিী ঙ্গত থাওঙ্গফ অয অটভ তাঙ্গও বারফাঙ্গত থাওফ (অ’টওুহু)।‛ 

এটি র টওঙু ুটপয ওথা, তঙ্গফ টধওাংআ এআ ব্দ অল্লায প্রটত ংটিি ওঙ্গযন না। ওাযণ প্রফর অঙ্গফকতাটেত 

বারফাা (আও) র মথামথ ীভাঙ্গও ঙাটেঙ্গয় মায়া এও বারফাা, অয অল্লাঙ্গও বারফাায হওান হল হনআ এফং 



 

 

তা মথামথ ীভা ঙাটেঙ্গয় হমঙ্গত াঙ্গয না। হওান ফযাটতক্রভ ঙাোআ প্রফর অঙ্গফকতাটেত বারফাাঙ্গও টনন্দনীয় টফঙ্গফটঘত 

ওযঙ্গত ঙ্গফ। ৃটিওতিা ফা ৃি –  মায প্রটতআ এটি টনঙ্গদি ওরুও না হওন, এটি প্রংটত ঙ্গফ না ওাযণ এটি এভন এও 

বাঙ্গরাফাা মা মথামথ ীভা টতক্রভ ওঙ্গয।  

এটি তয, ওাযন ‚প্রফর অঙ্গফকতাটেত বারফাা‛ (‚আও‛) ব্দটি হওফরভাত্র হ ফযটিয প্রটতআ প্রঙ্গয়াক ওযা য়, 

হম এওচন নাযী ফা টশুঙ্গও বারফাঙ্গ (থফা টফযীতবাঙ্গফ), এটিঙ্গও ফযটিয টযফায, ম্পটি ফা তায ফস্থায প্রটত 

প্রঙ্গয়াক ওযা য় না, হমভনটি এটি প্রঙ্গয়াক ওযা য় না নফী- যাুরকণ ফা ধাটভিও ফযাটিঙ্গদয ম্পঙ্গওি বারফাায প্রটত। 

াধাযনত অটন টনটলদ্ধ ওাঙ্গচয াাাট এআ ব্দ াঙ্গফন, হমভন –  এভন নাযীঙ্গও বাঙ্গরাফাা হম নাযী তায চনয সফধ 

নয়, বফধ দৃটি  স্পি অয নুরূ নযানয বফধ ওাচ ওাঙ্গয এওচন টশুঙ্গও বাঙ্গরাফাা।  

এওচন ুরুঙ্গলয তায স্ত্রী ফা ক্রীতদাীয চনয বাঙ্গরাফাা তাঙ্গও নযায়যায়নতায কটন্ডয ফাআঙ্গয এভনবাঙ্গফ টযঘাটরত 

ওঙ্গয হম, হ হআ নাযীয চনয াযাভ ওাচ ওঙ্গয অয পযম ওাচ ফচিন ওঙ্গয, মা াধাযণবাঙ্গফ খঙ্গি থাঙ্গও –  এভনটও 

হটি এআ মিন্ত কোয় হম হ তায নতুন স্ত্রীয প্রটত বাঙ্গরাফাায ওাযঙ্গণ তায ুযঙ্গনা স্ত্রী হথঙ্গও চন্মরাব ওযা ুঙ্গত্রয ঈয 

চুরুভ ওঙ্গয, থফা হটি এ মিন্ত কোয় হম হআ নাযীঙ্গও ুঔী যাঔায চনয হ এভন ওাচ ওযঙ্গফ মা তায দ্বীন  াটথিফ 

চকঙ্গতয চীফঙ্গনয ক্ষটত ওযঙ্গফ। ঈদাাযনস্বরূ, হআ নাযীঙ্গও এভন ঈিযাটধওাঙ্গযয চনয হফঙ্গঙ হনয়া হ হমটিয প্রায 

নয়, থফা তাঙ্গও টযফাঙ্গযয ওতৃত্ব  ম্পটি প্রদান ওযা, মা অল্লা’য টস্থয ওঙ্গয হদয়া ীভা টতক্রভ ওঙ্গয1 থফা 

হআ নাযীয চনয ফাোফাটে ঔযঘ ওযা1 থফা হআ ফযটি ওতৃও হআ নাযীয চনয াযাভ টফলয়গুঙ্গরাঙ্গও হআ নাযীয 

াঙ্গধয টনঙ্গয় অা মা হআ ফযটিয দ্বীন  াটথিফ চকঙ্গতয চীফঙ্গনয ক্ষটতাধন ওযঙ্গফ।   

তায চনয নুঙ্গভাটদত ফযটি ম্পঙ্গওিআ এআ প্রফর অঙ্গফকতাটেত বাঙ্গরাফাা াযাভ, ুতযাং তায হক্ষঙ্গত্র এটি হওভন ঙ্গফ, 

মায টওনা াযাভ ফযটিয চনয ফা দুআ ফযটি ম্পঙ্গওি প্রফর অঙ্গফকতাটেত বাঙ্গরাফাা অঙ্গঙ ? ওাযন এঙ্গত এভন এও 

টফওৃটত যঙ্গয়ঙ্গঙ হমটিয ীভা হকারাভঙ্গদয যফ ঙাো অয হওঈআ টযভা ওযঙ্গত াযঙ্গফ না। এটি এওটি ুস্থতা মা দ্বীন 

 এয টধওাযী ফযটিয ঈঙ্গিযঙ্গও টফওৃত ওঙ্গয, এযয এটি তায ফুটদ্ধভিাঙ্গও টফওতৃ ওঙ্গয অয যফতিীঙ্গত টফওৃত ওঙ্গয 

তায যীযঙ্গও। ভান অল্লা ফঙ্গরন, 

 

َغ  َّ ِي ف١ََْط ْٛ ٌْمَ َٓ ثِب َّٓ فَََل رَْخَعْؼ ِْ ارَّم١َْزُ َٓ إٌَِّغبِء   اِ ِِّ َّٓ َوؤََدٍذ  ِّٟ ٌَْغزُ ٠َب َِٔغبَء إٌَّجِ

 ِٗ ٍْجِ َشٌض اٌَِّزٞ فِٟ لَ ْؼُشٚفًب  َِ َِّ ًَل  ْٛ َٓ لَ ٍْ لُ َٖٕٚ﴾  

‚... মটদ হতাভযা (টতযআ) অল্লাহ ঙ্গও বয় ওঙ্গযা, তাঙ্গর (নয ুরুলঙ্গদয াঙ্গথ) ওথা ফরায ভয় হওাভরতা ফরম্বন 

ওঙ্গযা না, (মটদ এভন ওঙ্গযা) তাঙ্গর মায ন্তঙ্গয হওান ফযাটধ অঙ্গঙ হ হতাভায ফযাাঙ্গয প্ররুব্ধ ঙ্গয় েঙ্গফ, (তঙ্গফ) 

হতাভযা (ফভয়আ) টনয়ভভাটপও ওথা ফরঙ্গফ।‛ (ূযা অমাফ, ৩৩ : ৩২) 

 

এভন টওঙু ভানুল যঙ্গয়ঙ্গঙ মাঙ্গদয ন্তঙ্গয ওাভনা- ফানায ফযাটধ যঙ্গয়ঙ্গঙ অয মাঙ্গদয ঈরটব্ধ হওফরআ কবীয। মঔন 

ওাভনা- ফানায টফলয়ফস্তুঙ্গত অত্মভিণ ওযা য়, তঔন ুস্থতা টযতৃপ্ত য়1 অয এআ টযতৃটপ্ত ওাভনা- ফানাঙ্গও 

টিারী ওঙ্গয  হআ ওাটিত টফলঙ্গয়য নুযণ ওঙ্গয, এযয ুস্থতা টিারী য়।  

এটি র হআ ফযটিয টফযীত, মায ওাটিত টফলয় টভঙ্গরটন। এআ ফযথিতায পঙ্গর তায ুস্থতা টিারীওাযী ঘটযতাথি 

দূয ঙ্গয় মায়, মায পঙ্গর বাঙ্গরাফাায ভঙ্গতা ওাভনা- ফানা ওভঙ্গচায ঙ্গয় ঙ্গে। ওাযন ফযটি স্পিবাঙ্গফ ভনস্থ ওঙ্গয হম 



 

 

তায ওাভনা- ফানায াঙ্গথ াঙ্গথ হআ ওাচটি ম্পাদন য়ায ফযাাযটি থাওঙ্গফ1 ওাযন নযথায় তায ওর ওাভনা-

ফানা ঙ্গফ হওফরআ অত্মায টপটপাটন, মটদ না টওঙু ওথা ফা দৃটি এয াঙ্গথ থাঙ্গও। 

এআ প্রফর অঙ্গফকতাটেত বারফাা দ্বাযা হম টনীটেত ফযাটি তা ওযা হথঙ্গও টনঙ্গচঙ্গও অিটওঙ্গয় যাঙ্গঔ অয ফয ফরম্বন 

ওঙ্গয, অল্লা টনশ্চয়আ তাঙ্গও তায তাওয়ায চনয ুযেৃত ওযঙ্গফন1 হমভনটি ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ াটদঙ্গ -  ‚হম ফযাটি ওাঈঙ্গও 

প্রফর অঙ্গফকতাটেত ঙ্গয় বাঙ্গরাফাা ঙ্গত্ত্ব টনঙ্গচঙ্গও তা হথঙ্গও অিটওঙ্গয় যাঙ্গঔ, হটি হকান ওঙ্গয অয ফয ফরম্বন 

ওঙ্গয এফং এযয এয ঈযআ (অভর ওযা ফস্থায়) ভাযা মায়, তঙ্গফ হ এওচন ীদ ঙ্গফ। 
৫২ 

এআ াটদটি যুরলু্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) হথঙ্গও আফঙ্গন অব্বা (যাঃ) হথঙ্গও ভুচাটদ হথঙ্গও আয়ায়া 

অর- ওাতাঙ্গতয ফণিনা টঙ্গঙ্গফ টযটঘত, টওন্তু এআ াটদটি ঙ্গন্দমুি অয এ ধযঙ্গণয াটদঙ্গয ঈয টনবিয ওযা মায় 

না।  

টওন্তু াটযয়া’য দরীরগুঙ্গরা হথঙ্গও চানা মায় হম, মটদ হওঈ াযাভ ওাচ ওযা হথঙ্গও টনঙ্গচঙ্গও অিটওঙ্গয় যাঙ্গঔ –  এটি 

হাও হদঔা, ফরা ফা ওভি ম্পাদন ওযা, অয হ এটি হকান ওঙ্গয  এটি স্পিবাঙ্গফ ফঙ্গর না মাঙ্গত হ াযাঙ্গভ টতত না 

য় এফং অল্লা’য প্রটত অনুকঙ্গতয ফয ফরম্বন ওঙ্গয অয প্রফর অঙ্গফকতাটেত বাঙ্গরাফাায ওাযঙ্গন তায ন্তঙ্গয 

নুবতূ হফদনা ঙ্গত্ত্ব অল্লা’য ফাধযতা হথঙ্গও দূঙ্গয থাঙ্গও (নুরূ খিনা তায হক্ষঙ্গত্র, হম দুদিা ঘরাওারীন ভঙ্গয় 

ফয ফরম্বন ওঙ্গয), তঙ্গফ টনশ্চয়আ এআ ফযটি ভুিাওী  ফয ফরম্বনওাযী ফযটিঙ্গদয ভঙ্গতা ুযেৃত ঙ্গফ।    

 

  َٓ ْذِغ١ِٕ ُّ ٌْ َٗ ََل ٠ُِع١ُغ أَْجَش ا َّْ اٌٍَـّ ِ ٠َْصجِْش فَب َٚ ٓ ٠َزَِّك  َِ  ُ ﴾٢ٓأَِّٗ  

‚টনশ্চয়আ হম ফযটি তাওয়া ফরম্বন ওঙ্গয অয ফয ওঙ্গয, তঙ্গফ টনশ্চয়আ অল্লা ৎওভিীরঙ্গদয ুযোয টফনি ওঙ্গযন 

না।‛ (ুযা আঈুপ, ১২ : ৯০) 

 

এটি ন্তযঙ্গও ীটেতওাযী ফযাটধ টংা  নযানয ওর ুস্থতায চনয তয। ুতযাং, অল্লা যাকাটিত হান এভন 

টওঙুঙ্গও মঔন অত্মা নুযণ ওঙ্গয অয ফযাটি অল্লাঙ্গও বয় ওঙ্গয তা হথঙ্গও টনঙ্গচঙ্গও টফযত যাঙ্গঔ, তঙ্গফ হ অল্লা মা 

ফঙ্গরঙ্গঙন তায ন্তবুিি -  

 

 ِٓ َٙٝ إٌَّْفَظ َػ َٔ َٚ  ِٗ ََ َسثِّ مَب َِ ْٓ َخبَف  َِ ب  َِّ أَ َٚ ٰٜ َٛ َٙ ٌْ َٟ ٓٗ  ا ِ٘ ٌَْجَّٕخَ  َّْ ا ِ ﴾ فَب

  ٰٜ َٚ ؤْ َّ ٌْ ﴾ٔٗا  

“ক্ষান্তঙ্গয হম তায যঙ্গফয াভঙ্গন ঈটস্থত য়ায বয় যাঙ্গঔ অয তায অত্মাঙ্গও টনযথিও ওাভনা ফানা হথঙ্গও টফযত 

হযঙ্গঔঙ্গঙ, তঙ্গফ টনশ্চয়আ চান্নাতআ ঙ্গফ তায টঠওানা। (ুযা নাটচয়াত, ৭৯ : ৪০- ৪১) 

 

অত্মা মঔন হওান টওঙু বারফাঙ্গ, তঔন হ তা চিঙ্গনয চনয ফ টওঙুআ ওঙ্গয। ুতযাং হম ফযটি টনন্দনীয় বাঙ্গরাফাা ফা 

খৃণাফত এটি ওঙ্গয, তায এআ ওাচটি াূণি ঙ্গফ। এয এওটি ঈদাাযন র, হওান ফযটিঙ্গও টংা ওযায ওাযঙ্গন 

তাঙ্গও খৃণা ওযা, অয এয পঙ্গর হআ ফযটিয াঙ্গথ ংমুি ফযটিয ক্ষটত ওযা –  য় তায টধওায ফযাত ওযায ভাধযঙ্গভ 



 

 

ফা তাঙ্গদযঙ্গও ত্রুতা প্রদিঙ্গনয ভাধযঙ্গভ ফা অল্লা’য হওান অঙ্গদ অল্লা’য ওাযঙ্গন নয় ফযং টনঙ্গচয ওাভনা- ফানায 

ওাযঙ্গন ম্পাদন ওযা।  

এআ ধযঙ্গণয ুস্থতা াধাযণবাঙ্গফ ন্তঙ্গয ায়া মায়। ফযটি হওান টওঙঙু্গও খৃণা ওযঙ্গত াঙ্গয অয এআ খৃণায ওাযঙ্গন হ 

টনঙওআ ঔাভঙ্গঔয়ারীয ওাযঙ্গন ঙ্গনও টওঙুআ বারফাঙ্গ। হমভনটি এটি দ্বাযা প্রবাটফত এও ওটফ ফঙ্গরন,  

এওটি ুদাটন হভঙ্গয়য চনয হ ুদানঙ্গও বারফাঙ্গরা 

এয াঙ্গথ ম্পৃি ঙ্গয় 

হ বারফাঙ্গরা ওাঙ্গরা ওওুযুঙ্গও 

য প্রটত তায বাঙ্গরাফাায ওাযঙ্গন। 

ুতযাং হ এওচন ওার হভঙ্গয়ঙ্গও বারফাঙ্গরা, অয এ ওাযঙ্গন হ ফ ধযঙ্গণয ওাঙ্গরাঙ্গও বারফাঙ্গরা, এভনটও 

ওওুযুঙ্গদয ওাটরভাঙ্গও! এয ফআ র এয ভায়া, ওল্পনা  ওাভনা- ফানা ম্পটওিত ন্তঙ্গযয এওটি ুস্থতা। অভযা 

অল্লা’য টনওি দুয়া ওটয হমন টতটন অভাঙ্গদয ন্তয হথঙ্গও এফ ফযাটধ দূয ওঙ্গয হদন1 অয অভযা ভন্দ ওামিদ্ধটত, 

ওাভনা- ফানা  ুস্থতা হথঙ্গও অল্লা’য টনওি অেয় ঘাআ।   

  



 

 

৩.৩ অল্লাহ ঙ্গও বারফাাআ র ন্তঙ্গযয চাত প্রফটৃি 

 

ন্তযঙ্গও হওফর অল্লা’য আফাদাঙ্গতয চনযআ ৃটি ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ। অয এটিআ র চাত প্রওটৃত (টপতযাত), হমটিয 

ঈঙ্গয অল্লা তায হকারাভঙ্গদয ৃটি ওঙ্গযঙ্গঙন, হমভনটি যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফঙ্গরঙ্গঙন –  

‚প্রঙ্গতযও টশু টপতযাঙ্গতয ঈয বুটভে ঙ্গয় থাঙ্গও। এযয তায টতাভাতা তাঙ্গও আয়াহুটদ, টিোন  ভাচুট ওঙ্গয কঙ্গে 

হতাঙ্গর। হমভনটি ফওযীয টনঔুঁত ফাচ্চা য়দা য়, এযয ফওযীয ভাটরও তায ওান হওঙ্গি হদয়।‛ 

এযয অফু হুযাআযা (যাঃ) ফরঙ্গরন, মটদ ঘা অল্লা’য এআ অয়াত টতরায়াত ওঙ্গযা -  

 

ِٗ فِْطَشَد  َٙب  اٌٍَـّ اٌَّزِٟ فََطَش إٌَّبَط َػ١ٍَْ  

‚হম প্রওৃটত নুমায়ী টতটন ভানুল ৃটি ওঙ্গযঙ্গঙন1 অল্লা’য ৃটিঙ্গত হওান টযফতিন হনআ।‛ (ুযা রুভ, ৩০ : ৩০) 
৫৩ 

 

ুতযাং অল্লা তায হকারাঙ্গভয চাত স্ববাফ ওঙ্গয টদঙ্গয়ঙ্গঙন তাঙ্গও বাঙ্গরাফাায চনয অয এওভাত্র তাযআ আফাদাত 

ওযায চনয। ুতযাং, মটদ চাত স্ববাঙ্গফয টফওটৃত াধন ঙাোআ এটি ওাঙ্গযা হথঙ্গও ঘঙ্গর মায় তঙ্গফ এ ফযাাঙ্গয অল্লা’আ 

বাঙ্গরা চাঙ্গনন, এওভাত্র তাঙ্গওআ বারফাঙ্গত ঙ্গফ। টওন্তু ন্তঙ্গযয ুস্থতায ওাযঙ্গন চাত প্রফৃটি টফওতৃ ঙ্গয় থাঙ্গও, 

হমভন –  টতাভাতা ওতৃও এঙ্গও আয়াহুটদ ফা টিোন ফানাঙ্গনা1 এভনটও মটদ এটি অল্লা’য আচ্ছা  ূফিটনধিাযঙ্গণয ওাযঙ্গন 

য়, হমভনটি যীঙ্গযয টযফতিন খঙ্গি েঙ্গচ্ছঙ্গদয দ্বাযা। টওন্তু এয ঙ্গয এটি ম্ভফ হম ন্তয এয চাত স্ববাঙ্গফ টপঙ্গয 

অঙ্গফ মটদ অল্লা হ ফযটিয চনয চ ওঙ্গয হদন -  হম ফযটি চাত স্ববাঙ্গফ টপঙ্গয মায়ায চনয তায ফিাটধও 

প্রঙ্গঘিা ওযঙ্গফ।  

যূরঙ্গদয হপ্রযণ ওযা ঙ্গয়টঙঙ্গরা চাত স্ববাঙ্গফয তযতা ভথিন  এয নুঃ প্রটতিায চনয অয এটিঙ্গও মথামথ ওযায 

চনয, এয টযফতিঙ্গনয চনয নয়। ুতযাং ন্তয মঔন হওফরআ অল্লাহ ঙ্গও বারফাঙ্গ, এওটনিবাঙ্গফ তায চনযআ দ্বীন ারন 

ওঙ্গয, তঔন এটি নয ওাঈঙ্গও বারফাঙ্গফ না।  

এঔাঙ্গন প্রফর অঙ্গফকতাটেত বাঙ্গরাফাা ওাঙ্গয হঘিা ওযায ঈঙ্গল্লঔ ওযা য়টন, ওাযন এটি মটদ প্রফর অঙ্গফকতাটেত 

বাঙ্গরাফাা টদঙ্গয় টনীটেত ঙ্গতা তঙ্গফ এটি হওফরআ অল্লা’য প্রটত বাঙ্গরাফাা ওটভঙ্গয় টদঙ্গতা। এ ওাযঙ্গনআ আঈুপ 

(অঃ) হও মঔন তায প্রটত এআ প্রফর অঙ্গফকতাটেত বাঙ্গরাফাা (আও) দ্বাযা হঘিা ওযা ঙ্গয়টঙঙ্গরা, তঔন তায হওফর 

অল্লা’য প্রটত বাঙ্গরাফাা অয এওভাত্র অল্লা’য চনযআ এওটনিবাঙ্গফ দ্বীন ারন ওযা তাঙ্গও এয দ্বাযা যাস্ত ঙ্গত 

ম্মটত হদয়টন, ফযং অল্লা ফঙ্গরন,  

 

 

 



 

 

 ُ ٌْفَْذَشبَء   أَِّٗ ا َٚ َٛء  ُْٕٗ اٌغُّ ٌَِه ٌَِْٕصِشَف َػ
ٰ
ِٗ   َوَز َْ َسثِّ َ٘ب ٰٜ ثُْش أَ ََل أَْ سَّ ْٛ ٌَ ْٓ ِِ

  َٓ ْخٍَِص١ ُّ ٌْ ﴾ِٕٗػجَبِدَٔب ا  

‚এবাঙ্গফআ (অটভ আঈুপঙ্গও সনটতওতায ঈচ্চভাঙ্গন প্রটতটিত যাঔরাভ) হমন অটভ তায হথঙ্গও নযায়  িীরতাূণি 

ওাচ দূঙ্গয টযঙ্গয় যাঔঙ্গত াটয, ফযআ হ টঙর অভায টনিাফান ফান্দাঙ্গদয এওচন।‛ (ুযা আঈপু, ১২ : ২৪) 

 

অর- অমীঙ্গময স্ত্রী অয তায চাটত টঙর ভুটযও, তাআ হ প্রফর অঙ্গফকতাটেত বারফাা টদঙ্গয় টনীটেত ঙ্গয়টঙর। 

হওফরভাত্র অল্লা’য আফাদাত  ইভাঙ্গনয হ্রা ওযা ঙাো হওঈআ প্রফর অঙ্গফকতাটেত বাঙ্গরাফাা (আও) টদঙ্গয় টনীটেত 

য় না। 

হম ন্তয অল্লা’য ওাঙ্গঙ তফা ওঙ্গয অয তাঙ্গও বয় ওঙ্গয, তায দুঙ্গিা থ অঙ্গঙ, মা দ্বাযা হ তায এআ প্রফর 

অঙ্গফকতাটেত বাঙ্গরাফাা দূয ওযঙ্গত াঙ্গয। 

  



 

 

৩.৪ প্রফর অঙ্গফকতাটেত বাঙ্গরাফাা প্রটতঙ্গযাঙ্গধয ঈায় 

 

 

১) অল্লা’য ওাঙ্গঙ তাফা ওযা অয তাঙ্গও বারফাা, ওাযন টনশ্চয়আ এটিআ র হমঙ্গওান টওঙু হথঙ্গও টধওতয 

ঙ্গন্তালচনও  টফত্র1 অয অল্লা’য াাাট বাঙ্গরাফাায ভঙ্গতা অয টওঙুআ থাওঙ্গফ না। 

২) অল্লাঙ্গও বয় ওযা, ওাযন টনশ্চয়আ বয় র প্রফর অঙ্গফকতাটেত বারফাায টফযীত অয এটিঙ্গও দূয ওঙ্গয। 

ুতযাং, মাযা ওাঈঙ্গও কবীয অটি ওাঙ্গয ফা নযবাঙ্গফ হওান টওঙঙু্গও বারফাঙ্গ, তাঙ্গদয এআ বাঙ্গরাফাা দূয ওযা 

মাঙ্গফ এয াঙ্গথ প্রটতদ্বন্ধী টধওতয টপ্রয় টওঙুঙ্গও বাঙ্গরাফাা দ্বাযা। 
৫৪

  

এআ বাঙ্গরাফাা দূয ওযায অয এওটি ঈায় র এভন ক্ষটতাধঙ্গনয ফযাাঙ্গয বয় ওযা, হমটি ফযটিয টনওি এআ 

বাঙ্গরাফাা ফচিন ওযায হথঙ্গও টধওতয খৃণয। ুতযাং মঔন হকারাঙ্গভয ওাঙ্গঙ হম হওান টওঙু হথঙ্গও অল্লাআ টধওতয 

টপ্রয় ঙ্গফন অয হ হমঙ্গওান টওঙু হথঙ্গও অল্লাঙ্গওআ টধওতয বয় ওযঙ্গফ, তঔন হ প্রফর অঙ্গফকতাটেত বারফাায় 

েঙ্গফ না ফা অল্লা’য প্রটত বাঙ্গরাফাায াঙ্গথ প্রটতদ্বন্ধী হওান বাঙ্গরাফাা াঙ্গফ না -  এটি ফযতীত হম ফঙ্গরা ওযা ফা 

টওঙু পযম দাটয়ত্ব  টওঙু াযাভ ওাচ ম্পাদঙ্গনয ভাধযঙ্গভ এআ বাঙ্গরাফাা  বয় দুফির ঙ্গয় মাঙ্গফ। ওাযন, টনশ্চয়আ 

ইভান ফৃটদ্ধ ায় অল্লা’য অনুকতয ওযায ভাধযঙ্গভ অয ওঙ্গভ মায় অল্লা’য ফাধয য়ায ভাধযঙ্গভ। ুতযাং হকারাভ 

মঔন বাঙ্গরাফাা  বয়ফত অল্লা’য অনুকতয ওযঙ্গফ অয তায প্রটত বাঙ্গরাফাা  বয়ফত এওটি াযাভ ওাচ তযাক 

ওযঙ্গফ, তায বাঙ্গরাফাা  বয় টধওতয টিারী ঙ্গফ এফং অল্লা ঙাো নয টওঙুয প্রটত বাঙ্গরাফাা ফা বয় তায 

ন্তয হথঙ্গও ঘঙ্গর মাঙ্গফ।  

  



 

 

৩.৫ ন্তঙ্গযয চনয টওঙ ুটঘটওৎা 

 

নুরূ টফলয়টি াযীটযও ুস্থতায চনয তয, ওাযন যীঙ্গযয স্বাস্থয নুরূ টওঙু দ্বাযা ংযটক্ষত থাঙ্গও এফং ুস্থতা 

টফযীত দ্বাযা ফদটভত য়। ন্তঙ্গয ইভাঙ্গনয টফশুদ্ধতা এয নুরূ দ্বাযা ংযটক্ষত য়1 এয থি র, ওরযাণওয আরভ 

 ৎওভিভূ হথঙ্গও মা টওঙু ন্তঙ্গয ইভাঙ্গনয ফৃটদ্ধ খিাঙ্গফ। ওাযন এগুঙ্গরা র ন্তঙ্গযয প্রঙ্গয়াচনীয় ঔাফায, হমভনিা 

আফঙ্গন ভাঈঙ্গদয াটদ হথঙ্গও চানা মায়, মা তায ঈটি টঙ্গঙ্গফ অয যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয 

াটদ টঙ্গঙ্গফ ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ -   

‚টনশ্চয়আ প্রঙ্গতযও টনভন্ত্রণওতিাআ বারফাঙ্গ হম হরাঙ্গওযা তায ঙোঙ্গনা দস্তযঔানায় অঙ্গফ, অয টনশ্চয়আ অল্লা’য 

ঙোঙ্গনা দস্তযঔানা র ওযুঅন।‛ 

ুতযাং ওুযঅন র অল্লা’য ঙোঙ্গনা দস্তযঔানা। 

হম ওর টফলয় ন্তযঙ্গও টযুি ওঙ্গয হগুঙ্গরা র যাঙ্গতয হলবাঙ্গক দুয়া ওযা, অমান  আওাভাঙ্গতয ভয় দুয়া ওযা, 

টচদায় দুয়া ওযা, ারাঙ্গতয হঙ্গল দুয়া ওযা 
৫৫ 

 -  তাফা ওযা। ওাযন, টনশ্চয়আ হম ফযটি তাফা ওঙ্গয অল্লা’য 

ওাঙ্গঙ টপঙ্গয মায়, অল্লা তাঙ্গও ক্ষভা ওঙ্গযন। টতটন এওটি টনটদিি ভঙ্গয়য চনয তাঙ্গও ুঔ দান ওযঙ্গফন -  হ ফটণিত 

অমওায টদঙ্গন অয যাঙ্গত খুভাফায ভয় াঠ ওঙ্গয1 এগুঙ্গরা হথঙ্গও তাঙ্গও টফভুঔ ওঙ্গয টদঙ্গফ -  এভন প্ররুব্ধওয টফলয়গুঙ্গরা 

হ ফঙ্গযয াঙ্গথ য ওঙ্গয, ওাযন অল্লা তাঙ্গও তায হথঙ্গও এওটি টস্পটযি টদঙ্গয় াাময ওযঙ্গফন অয তায ন্তঙ্গয 

ইভান টরটফদ্ধ ওঙ্গয টদঙ্গফন1 হ পযম ওাচগুঙ্গরা ম্পূণি ওযঙ্গত অগ্রী ঙ্গফ, হমভন -  ন্তয টদঙ্গয়  ফাটযওবাঙ্গফ াঁঘ 

য়াি ারাত অদায় ওযঙ্গফ, ওাযন হগুঙ্গরা র দ্বীঙ্গনয স্তম্ভ। াাময প্রাথিনায চনয হ ফরঙ্গফ –   

 

 ِ حَ اَِلَّ ثِبّللَّ َّٛ َلَ لُ َٚ َي  ْٛ  َلَ َد

রা ারা য়ারা ওঈুাতা আল্লা টফল্লা 
৫৬ 

 

ওাযন হগুঙ্গরা দ্বাযা ওাঙ্গচয গুরুবায ফন ওযা মায়, বয়বীটতঙ্গও যাস্ত ওযা মায় অয হফঁঙ্গঘ থাওায চনয হকারাভ হেি 

ফস্থা দ্বাযা ুযেৃত য়। তাআ দুয়া ওযা অয অল্লা’য টনওি াাময ঘায়া হঙঙ্গে হদয়া ঈটঘত নয়। ওাযন তাোহুঙ্গো 

ওযায অক মিন্ত হকারাভঙ্গও তায যফ তায দুয়ায চফাফ টদঙ্গফন, হমভনটি াটদঙ্গ ঈঙ্গল্লঔ ওযা অঙ্গঙ হম –   

‚অটভ দুয়া ওযরাভ থঘ অল্লা ওফুর ওঙ্গযনটন।‛ 
৫৭ 

তায হচঙ্গন যাঔা ঈটঘত, াাময অঙ্গ ফঙ্গযয াঙ্গথ, ভুটি অঙ্গ হফদনা  ঈঙ্গদ্বঙ্গকয য, প্রঙ্গতযও ওাটঠনযতায য অঙ্গ 

াটন্ত। 
৫৮

  

হ হমন হচঙ্গন যাঙ্গঔ, হওান নফী ফা তাঙ্গদয ভমিাদায টনঙ্গঘ হওঈ ফয ঙাো ওরযাণ দ্বাযা ুযেৃত য়টন। 

অয ওর প্রংা অয শুওটযয়া যব্বুর অ’রাটভন অল্লা’য চনযআ। অভাঙ্গদযঙ্গও আরাভ অয ুন্না’য টদঙ্গও থ 

হদঔাঙ্গনায চনয হতা ওর প্রংা অয নুগ্র তাযআ, এভন এও প্রংা মা ফাটযওবাঙ্গফ  বযন্তযীণবাঙ্গফ অভাঙ্গদয 

ঈয তায নুগ্রঙ্গয চনয মিাপ্ত, হমভনটি তা তায ভমিাদাূণি ভুঔ অয তায টফারতায প্রতাঙ্গয চনয প্রঙ্গয়াচন। চস্র 

ারাত  ারাভ ফটলিত হাও অভাঙ্গদয টক্ষও ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) অয তায (াল্লাল্লাহু 



 

 

অ’রাআট য়া াল্লাভ) টযফায, াাফী  তায (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) স্ত্রীঙ্গদয ঈয মাযা ভুটভনঙ্গদয ভা, 

এফং তাঙ্গদয ঈয মাযা তাঙ্গদযঙ্গও টফঘায টদফঙ্গয অক মিন্ত ওরযাঙ্গণ নুযণ ওযঙ্গফন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

টযটি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

আভাভ আফনরু ওাটয়যভ অর(.য) চাটচয়যা-  
৫৯ 

 

তায নাভ, চন্ম  ফংটযঘয়ঃ 

টতটন ঙ্গরন াভুটিন অফু ‘অফদুল্লা ভুাম্মাদ আফঙ্গন অফু ফওয আফঙ্গন অআয়ুফ আফন া’দ আফঙ্গন াটযম আফন ভাটক্ক 

মাআনুটিন অম- মুটয অদ- দাটভটে অর- ানফাটর। তায টতা াআঔ অফু ফওয আফঙ্গন অআয়ুফ অম- মুটয টঙঙ্গরন াঙ্গভয 

ভঙ্গধয নযতভ হেি ানফাটর ভাদযাা, অর- ভাদযাাতুর চাটচয়যা এয এওচন ওাটয়যভ (টযঘারও)। এ ওাযঙ্গন 

টতটন আফনুর ওাটয়যভ অর- চাটচয়যা নাঙ্গভআ টযটঘটত রাব ওঙ্গযন। 

টতটন ৬৯১ টচটযয পয ভাঙ্গয ৭ তাটযঙ্গঔ টটযয়ায দাভাোঙ্গয দটক্ষণ- ূঙ্গফি এওটি টনওিফতিী গ্রাভ মায- এ এও 

ঈচ্চফং  আরভী টযফাঙ্গয চন্মগ্রন ওঙ্গযন।  

আফঙ্গন ওাটয ফঙ্গরন, ‚তায টতা টঙঙ্গরন এওচন ৎওভিযায়ণ অঙ্গফদ, ওি  ঈন্নতঘটযঙ্গত্রয ফযটি। …… তায 

চানামায় ঙ্গনও হরাও ংগ্রণ ওঙ্গযটঙঙ্গরা অয হরাঙ্গওযা তায ঔুফ প্রংা ওযঙ্গতা।‛  

অ- াপাটদ, আফঙ্গন তাকটয ফাযটদ এফং অ- াওাটন ফঙ্গরন হম, আফনুর ওাটয়যঙ্গভয টতা পাযটময়যাঙ্গতয টফলঙ্গয় 

টফঙ্গলঞান টঙঙ্গরন। টতটন তায টতায ওাঙ হথঙ্গওআ পাযটময়যাত ম্পঙ্গওি আরভ চিন ওঙ্গযন। 

 

তায টক্ষওঃ 

টতটন ঈিযাটধওায ম্পটওিত ঞানান গ্রণ ওঙ্গযঙ্গঙন আভাআর টফন ভুাম্মাঙ্গদয ওাঙ হথঙ্গও, অযটফ বালা অফু পাত অর-

ফারাফটও এফং অর- ভাচদ অত- তুটনট হথঙ্গও। এওদর অটরঙ্গভয ংস্পঙ্গি হথঙ্গও টতটন টপও ধযয়ন ওঙ্গযন, তাঙ্গদয 

ভঙ্গধয এওচন ঙ্গরন আভাআর টফন ভুাম্মাদ অর- াযযাটন। টতটন ঈরু টক্ষা গ্রণ ওঙ্গযন অ- াটপ অর- টটন্দ 

হথঙ্গও। টতটন াটদ ম্পঙ্গওি ঞানান চিন ওঙ্গযন াাফ অর- নাফুরট, ওাটম তাটওঈটিন ুরাআভান, পাটতভা টফনঙ্গত 

চাায, ইা আফঙ্গন ভুত’আভ, অফু ফওয আফঙ্গন অব্দুিাআভ প্রভুঔ মকুঙ্গেি ভুাটিঙ্গদয ওাঙ হথঙ্গও। তঙ্গফ তায ফঙ্গঘঙ্গয় 

হেি টক্ষও, মায াঙ্গথ ুদীখি ১৭ ফঙয হথঙ্গও টতটন ঞানান চিন ওঙ্গযঙ্গঙন অয টমটন তায চীফঙ্গন ফে প্রবাফ হযঙ্গঔঙ্গঙন, 

টতটন ঙ্গরন ভুচাটিদ  আভাভ, াআঔুর আরাভ আফঙ্গন তাআটভয়যা। াআঔুর আরাভ আফঙ্গন তাআটভয়যা’য টচিত ঞানান 

অয আফনুর ওাটয়যঙ্গভয টনঙ্গচয টচিত ঞানাঙ্গনয ভিঙ্গয় আফনুর ওাটয়যভ আরাভী ঞানাঙ্গনয ফহুংঔযও াঔাঙ্গত এও 

াধাযণ অটরঙ্গভ টযণত হান।  

 

তায ঞানানকত ভমিাদাঃ 

আফঙ্গন যচফ ফঙ্গরন, ‚ওর আরাভী াঙ্গস্ত্রআ তায দঔর টঙঙ্গরা, তঙ্গফ তাপীয চকঙ্গত টতটন টঙঙ্গরন তুরনীয়। ঈুর 

টফলয়ও াস্ত্রগুঙ্গরাঙ্গত টতটন ীলিস্থাঙ্গনয টধওাযী টঙঙ্গরন। াটদ, াটদ টফঞানান এফং আচটতাদ  ূক্ষ্ম মুটি প্রঙ্গয়াঙ্গক 

তায হওান ভওক্ষ হঘাঙ্গঔ ঙ্গে না। টপও, টপও টফঞানান, অযটফ বালা  াটতয এফং ওারাভ াঙ্গস্ত্র তায মঙ্গথি 



 

 

দঔর টঙঙ্গরা। ূপী দিন  তাাঈপ তঙ্গত্ত্ব টতটন কবীয ঞানাঙ্গনয টধওাযী টঙঙ্গরন। ওুযঅন- ুন্না’য বাফ  ভভি, 

ইভাঙ্গনয াটওওত  তত্ত্ব ম্পঙ্গওি তায হঘঙ্গয় ফে অটরভ ওাঈঙ্গও হদটঔটন। ফযআ টতটন টনস্পা টঙঙ্গরন না, তঙ্গফ এফ 

গুণ  সফটঙ্গিযয হক্ষঙ্গত্র তায ভঙ্গতা ভানুল অটভ হদটঔটন।‛ 

আভাভ অম- মাাটফ ফঙ্গরন, ‚াটদঙ্গয ভতন  নঙ্গদয প্রটত তায ঔণ্ড ভঙ্গনাঙ্গমাক টঙঙ্গরা। টপও ধযয়ঙ্গনআ টতটন 

ফভয় টনভগ্ন থাওঙ্গতন অয াস্ত্রীয় চটির টফলয়গুঙ্গরা টফদবাঙ্গফ টরঔঙ্গতন। ফযাওযণ টক্ষাদাঙ্গন তায হফ নাভ টঙর 

এফং াটদ- টফঞানান  টপও- টফঞানাঙ্গন তায বাঙ্গরা হমাকযতা টঙঙ্গরা।‛ 

অ- াওাটন ফঙ্গরন, ‚টতটন টনঙ্গচঙ্গও ফঙ্গঘঙ্গয় টনবিযঙ্গমাকয দরীঙ্গর ীভাফদ্ধ ওঙ্গয যাঔঙ্গতন অয হগুঙ্গরায ঈয 

অভর ওযায তাযীপ ওযঙ্গতন। টতটন ভতাভত (যাআ) এয ঈয টনবিয ওযঙ্গতন না, টতটন নযানযঙ্গদযঙ্গও তয টদঙ্গয় 

যাটচত ওযঙ্গতন অয এ ফযাাঙ্গয টতটন ওাঙ্গযা াঙ্গথআ ওওি টঙঙ্গরন না।‛ 

আফঙ্গন ামায ফঙ্গরন, ‚তায টঙর এও টনবিীও ন্তয, টঙর প্রঘুয আরভ এফং টবন্ন ভতাভত (আঔটতরাপ)  ারাপঙ্গদয 

ভামাফ ম্পঙ্গওি টতটন বাঙ্গরাবাঙ্গফ টযটঘত টঙঙ্গরন।‛ 

আফঙ্গন ওাটয ফঙ্গরন, ‚টদনযাত টতটন টনঙ্গচঙ্গও ঞানাঙ্গনয াঙ্গথ টনঙ্গচঙ্গও চটেঙ্গয় যাঔঙ্গতন। .... টতটন এভনফ টওতাফ হথঙ্গও 

আরভ চিন ওঙ্গযঙ্গঙন মা নয হওঈ চিন ওযঙ্গত াঙ্গযটন। ারাপ  ঔারাপঙ্গদয টওতাফ ম্পঙ্গওি তায কবীয ফুছ টঙর।‛ 

অ- ুয়ুটত ফঙ্গরন, ‚টতটন তাপীয, াটদ, ঈুর, পুরু অয অযটফ বালায নযতভ হেি অটরভ টঙঙ্গরন।‛ 

হভাল্লা অরী অর- ওাযী ফঙ্গরন, ‚হম হওঈআ ায ভানাটমরু াআটযন (থিাৎ, ভাদাটযচু াটরটওন) ফআটি টফঙ্গিলণ 

ওযঙ্গফ, তায ওাঙ্গঙ এটি স্পি  টযোয ঙ্গয় মাঙ্গফ হম এআ ঈম্মা’য ভঙ্গধয তাযা ঈবয়আ (থিাৎ, আফঙ্গন তাআটভয়যা অয 

আফনুর ওাটয়যভ) অঙ্গর ুন্না য়ার চাভা’অ’য ফঙ্গঘঙ্গয় প্রফীণ অটরভঙ্গদয ভঙ্গধয অয অল্লা’য অটরয়াঙ্গদয ভঙ্গধয 

দুচন অটরভ।‛ 

আফঙ্গন নাটরুটিন অদ- টদটভটও ফঙ্গরন, ‚টতটন টফটবন্ন আরাটভও টফদযায টধওাযী টঙঙ্গরন, টফঙ্গল ওঙ্গয তাপীয  

ঈুর টফদযায।‛ 

 

মুদ  আফাদাতঃ 

আফঙ্গন যচফ ফঙ্গরন, ‚টফটনদ্র্ যচনী মাঙ্গন বযস্ত আফনুর ওাটয়যভ টঙঙ্গরন ঔুফ আফাদাত হপ্রটভও। ঔুফ দীখি  প্রাটন্তূণি 

ঙ্গতা তায ারাত। ফভয়আ তায চফান টমটওঙ্গয চীফ থাওঙ্গতা। হৃদঙ্গয় টঙর অল্লা- হপ্রভ  অল্লাঙ্গত ভটিত 

য়ায এও ঈঙ্গদ্বটরত বাফ। টফত্র ভুঔায়ঙ্গফ টঙর অল্লা’য হুচুঙ্গয টনঙ্গচয সদনয  টনঃস্বতা এফং ায়ত্ব  দীনতা 

প্রওাঙ্গয এও নূযানী দীটপ্ত। এ দুরিব বাঙ্গফয টবফযটিঙ্গত অভায ভঙ্গন ঙ্গয়ঙ্গঙ টতটন টতযআ ননয  তুরনীয়। 

ওঙ্গয়ওফায াজ্জ ম্পাদন ওযা ঙাো দীখিটদন টতটন ভক্কায় ফস্থান ওঙ্গযঙ্গঙন। ভক্কাফাীযা তায াফিক্ষটণও আফাদাত  

তায়াঙ্গপয টফস্ময়ওয ফ খিনা শুটনঙ্গয় থাঙ্গওন।‛ 

আফঙ্গন ওাটয ফঙ্গরন, ‚টতটন প্রঘুয ারাত অদায় ওযঙ্গতন অয প্রঘুয টযভাঙ্গন ওুযঅন টতরায়াত ওযঙ্গতন। তায ঘটযত্র 

টঙর ঔুফআ ঘভৎওায, টতটন ঔুফআ হেযায়ণ  ফন্ুত্বযায়ণ টঙঙ্গরন। … ফে বাঙ্গরাফাায ভানুল টঙঙ্গরন টতটন। টংা 



 

 

তায স্ববাঙ্গফআ টঙর না। ওাঈঙ্গও ওি হদয়া ফা হয় ওযা টতটন চানঙ্গতন না। তায এওচন টত টপ্রয় ঘয টাঙ্গফ 

ভাভটয়ও দুটনয়ায় তায হঘঙ্গয় আফাদাত াকর  নপর হপ্রটভও হওঈ টঙর টওনা তা অভায চানা হনআ। দীখি রুও ু

টচদা ফে প্রাটন্তূণি ারাত অদায় ওযঙ্গতন টতটন। াথীঙ্গদয ভুঙ্গঔ এচনয তাঙ্গও টতযোয শুনঙ্গত ঙ্গতা, টওন্তু এ 

স্বাঙ্গদয টচটনল টযতযাক ওযা তায ঙ্গক্ষ ম্ভফ টঙঙ্গরা না। হভািওথা, গুঙ্গন  ওঙ্গভিয টফঘাঙ্গয তায তুরনা ায়া দুেয।‛ 

 

ংগ্রাভী চীফনঃ 

আফনুর ওাটয়যঙ্গভয চীফঙ্গনয ভয়িাঙ্গত দ্বন্ধ- টফফাদ  বযন্তযীণ টফঙৃ্খরা টফযাচ ওযটঙঙ্গরা। এঙাো আরাটভও যাষ্ট্রঙ্গও 

বয়প্রদিনওাযী ফাটযও হুভটও টঙর। এআ ওাযঙ্গন টতটন টফবি য়া  বনওযঙ্গও প্রতযাঔযান ওযায এফং অল্লা’য 

টওতাফ  যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয ুন্নাঙ্গও অঁওঙ্গে ধঙ্গয যাঔায অঙ্গদ ওযঙ্গতন।  

তায রক্ষযগুঙ্গরায ভঙ্গধয এওটি রক্ষয টঙর দ্বীন আরাঙ্গভয ভূর  টফশুদ্ধ ঈৎঙ্গয টদঙ্গও ঈম্মাঙ্গও টপটযঙ্গয় অনা এফং এঙ্গও 

টফদঅত  ওাভনা- ফানা হথঙ্গও টযশুদ্ধ ওযা। তাআ টতটন ন্ নুযণ (তাওরীদ) ওযায ভামাফঙ্গও ধ্বং ওযায অয 

ারাপঙ্গদয ভামাঙ্গফ টপঙ্গয অায এফং তাঙ্গদয থ  দ্ধটতয ঈয হথঙ্গও এটকঙ্গয় মায়ায অফান ওযঙ্গরন। অয এ 

ওাযঙ্গনআ হদঔা মায়, টতটন টনঙ্গচঙ্গও হওফর ানফাটর ভামাঙ্গফ ীভাফদ্ধ ওঙ্গয যাঙ্গঔনটন, ফযং প্রায়আ টতটন নযানয টফটবন্ন 

ভামাফ হথঙ্গও ভতাভত গ্রণ ওযঙ্গতন থফা এভন ঙ্গতা হম টতটন এভন এও ভতাভত টদঙ্গরন হমটি টওনা নযানয ওর 

ভামাঙ্গফয ভতাভঙ্গতয টফঙ্গযাধী। এ ওাযঙ্গন আচটতাদ ওযা অয তাওরীদঙ্গও প্রতযাঔযান ওযািাআ টঙর তায ভামাফ। এয 

পঙ্গর তাঙ্গও ওাযাকাঙ্গয হপ্রযণ ওযা য়। তায াআঔ আফঙ্গন তাআটভয়যা অয তাঙ্গও এওআ ওাযাকাঙ্গয যাঔা য়, ফয 

তাঙ্গদযঙ্গও ৃথও ওঙ্গযআ যাঔা য়। আফঙ্গন তাআটভয়যা’য ভৃতুযয য তাঙ্গও ওাযাকায হথঙ্গও হঙঙ্গে হদয়া য়। 

তায দীখি ফন্দী চীফঙ্গনয ফিুওু ভয় হওঙ্গিঙ্গঙ ওযুঅন টতরায়াত  ধযয়ন টনভগ্নতায়। আফঙ্গন যচফ এ ফযাাঙ্গয 

ফঙ্গরন, ‚ফন্দী চীফন তায চনয ঔুফআ ওরযাণওয ঙ্গয়টঙঙ্গরা। হ ভয়িাঙ্গত টতটন এভন কবীয প্রঞানা  টবঞানান রাব 

ওঙ্গযটঙঙ্গরন হম, তত্ত্বঞানানীঙ্গদয চটির  ূক্ষ্ম তত্ত্বঞানাঙ্গনয কবীঙ্গয প্রঙ্গফ ওযা তায চনয চ ঙ্গয় টকঙ্গয়টঙঙ্গরা। তায 

যঘনা- ভগ্র এ ধযঙ্গণয টফলয়ফস্তুঙ্গত টযূণি।‛ 

 

তায ঙাত্রঃ 

তায ঙ্গনও ঙাত্র টঙর, তাঙ্গদয ভঙ্গধয ওঙ্গয়ওচন ঈঙ্গল্লঔঙ্গমাকয ফযটি ঙ্গরনঃ আফঙ্গন ওাটয, অম- মাাফী, আফঙ্গন যচফ, 

আফঙ্গন অফদুর াটদ এফং তায দুআ ুত্র আব্রাীভ অয াযাপুটিন অফদুল্লা। 

 

তায ওভিঃ 

অর- নুভান অর- অরট অর- ফাকদাটদ ফঙ্গরন, ‚তায তাপীয টঠওতায টদও হথঙ্গও ননয।‛ 



 

 

অত- তাাটফ ফঙ্গরন, ‚যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয াটদ ঈঙ্গল্লঔ  এয ফণিনা হদয়ায ফযাাঙ্গয 

টতটন ঔুফআ গুরুত্ব টদঙ্গতন।‛ 

াআঔ ফুযানুটিন অর- মাটয ফঙ্গরন, ‚আফনুর ওাটয়যঙ্গভয ভয়িাঙ্গত তায ভঙ্গতা ঞানানী ফযটি অয হওঈআ টঙঙ্গরা না।‛ 

আফনুর ওাটয়যভ লািটিয হফী টওতাফ যঘনা  ংওরন ওঙ্গযটঙঙ্গরন। তায টরঔটনঙ্গত ন্তয ঙুঁঙ্গয় মায়ায এও ননয 

সফটিয যঙ্গয়ঙ্গঙ, এঙাো তায টরঔটনঙ্গত মথামথতা, স্পিতা, মুটিয প্রফরতা অয কঙ্গফলণায কবীযতা রক্ষয ওযা মায়। 

তায যটঘত  ংওটরত টওতাফভূঙ্গয ভঙ্গধয টওঙু টওতাঙ্গফয নাভ ঈঙ্গল্লঔ ওযা রঃ  

াটদ  টযাত ম্পটওিত –  তাটমফ ুনান অফু দাঈদ, অর- ভানারুর ভুটনপ, পাা’আদ অর- াটদটয়যা, চারা’ঈর 

অপাভ, মাদুর ভা’অদ। 

ইভান ম্পটওিত –  আচটতভা’ অর- চুয়ু অর- আরাটভয়যা, অ- াা’আওরু ভুযারা, টপা’ঈর ‘অটরর, 

াটদয়ুর অযয়া, অর- ওাটপয়াতু াটপয়া, টওতাফুয রু। 

অঔরাও  তামটওয়যা ম্পটওিত –  ভাদাটযচু াটরটওন, অদ- দা’য়াদ দায়া’, অর- য়াটফরু াটয়যফ, অর-

পাা’আদ, টযারাতুত তাফুটওয়যা, টভপতা দারু া’অদা, ‘ঈিাতু াটফটযন। 

ওযুঅন টফদযা ম্পটওিত –  অত- টতফআয়ান টপ অওাটভর ওযুঅন, অভারুর ওুযঅন। 

বালাকত  টফটফধ আুয ম্পটওিত –  ফাদা’আ অর- পাা’আদ। 

আফনুর ওাটয়যঙ্গভয টফটবন্ন টরঔটন হথঙ্গও ফযাঔযাভূরও ভন্তফয েরন ওঙ্গয দুঙ্গিা ফআ ম্পাদনা ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ, এগুঙ্গরা র –  

তাপীরুর ওাটয়যভ এফং তাপটরুর ভুটনয। 

 

তায টওঙু ঈটিঃ 

‚টতটন ৃটি ওঙ্গযঙ্গঙন াত াকয, তফু টতটন তায প্রটত বয়ফত অনায হঘাঙ্গঔয এও হপাঁিা শ্রু হদঔঙ্গত 

বাঙ্গরাফাঙ্গন, থঘ অনায হঘাঔদুঙ্গিা শ্রুটফীন!‛ 

‚টতযওাঙ্গযয ভানুল হতা হ- আ, হম তায ন্তঙ্গযয ভৃতুযয ফযাাঙ্গয বয় ওঙ্গয, তায াযীটযও ভৃতুযঙ্গও নয়।‛ 

‚হওান হঙাি াঙ্গওআ তাটচ্ছরয ওযঙ্গফন না, ওাযন ক্ষুদ্র্তভ টগ্নস্ফুটরে হথঙ্গওআ ফৃিভ টগ্নওান্ড খিঙ্গত াঙ্গয।‛ 

‚ফাঙ্গচ টঘন্তাঙ্গও তাটেঙ্গয় টদন, মটদ এটি না ওঙ্গযন তঙ্গফ হটি এওিা ঈঙ্গিঙ্গয টযণত ঙ্গফ। তাআ ফাঙ্গচ ঈঙ্গিযঙ্গও 

তাটেঙ্গয় টদন, নতুফা হটি এওটি ওাভনা- ফানায় টযণত ঙ্গফ। ুতযাং ওাভনা- ফানায টফরুঙ্গদ্ধ ংগ্রাভ ওরুন, মটদ না 

ওঙ্গযন তঙ্গফ হটি এওটি ংওল্প  কবীয অটিঙ্গত টযণত ঙ্গফ।‛ 

‚াঙ্গও ফযআ জ্বাটরঙ্গয় হদয়ািা দযওায -  য় নুতাঙ্গয মন্ত্রণা টদঙ্গয়, নতুফা যওাঙ্গর হদামঙ্গঔয অগুন টদঙ্গয়।‛ 



 

 

‚এআ দ্বীন (আরাভ) টনঙ্গচআ এওটি সনটতও অঘযণ। তাআ অনায অঘায- অঘযঙ্গণয তুরনায় হম ফযটি অনায হথঙ্গও 

এটকঙ্গয় থাওঙ্গফ, দ্বীন ারঙ্গন হ- আ অনায হথঙ্গও ঈিভ।‛ 

‚াগুঙ্গরায াটস্ত টঙ্গঙ্গফ এটিআ মঙ্গথি হম অটন অল্লা’য আফাদাত ওযঙ্গত ঘায়া ঙ্গত্ত্ব হআ াগুঙ্গরা অনাঙ্গও 

তায আফাদাত ওযঙ্গত ফাধা টদঙ্গফ।‛ 

‚অল্লা হঘাঔঙ্গও ন্তঙ্গযয অয়না ফাটনঙ্গয়ঙ্গঙন। তাআ হকারাভ মটদ তায দৃটিঙ্গও ফনত ওঙ্গয, তঙ্গফ তায ন্তয এয 

ওাভনা- ফানাঙ্গও ফনত ওযঙ্গফ। অয মটদ হ তায দৃটিঙ্গও ফাধাীন ওঙ্গয হদয়, তঙ্গফ তায ন্তয এয ওাভনা-

ফানাঙ্গও ফাধাীন ওঙ্গয টদঙ্গফ।‛ 

‚ন্তয হফঁঙ্গঘ থাওািা টনবিয ওঙ্গয ওুযঅন টদঙ্গয় প্রটতপটরত য়া, হকাঙ্গন অল্লা’য াভঙ্গন নম্র থাওা অয া ফচিন 

ওযায ঈয।‛ 

‚অটন মটদ যীক্ষা ওঙ্গয হদঔঙ্গত ঘান হম অল্লাহ ঙ্গও অটন ওতিুওু বাঙ্গরাফাঙ্গন, তঙ্গফ হদঔুন হম অনায ন্তয 

ওযুঅনঙ্গও ওত বারফাঙ্গ, অটন চফাফ হঙ্গয় মাঙ্গফন।‛   

‚এআ দুটনয়া র এওটি হতু, অয এওটি হতুঙ্গও টনঙ্গচয অফা টঙ্গঙ্গফ গ্রণ ওযািা ঈটঘত নয়।‛ 

‚টও অশ্চমি! অনায ওাঙ হথঙ্গও ল্প টওঙু াটযঙ্গয় হকঙ্গর অটন ওাঁঙ্গদন, থঘ অনায ুঙ্গযা চীফনিাআ ক্ষঙ্গয় মাঙ্গচ্ছ 

অয অটন াঙ্গঙন!‛ 

‚ন্তয মটদ ুস্থ ঙ্গয় ঙ্গে তঙ্গফ াযাভ ওাচগুঙ্গরা অওলিণীয় ঙ্গয় মায় অয অল্লা’য অনুকতয ওযািা এভন ওাচ ঙ্গয় 

মায় মাঙ্গও ফঞানা ওাঙ্গয হদঔা য়।‛ 

‚অল্লা অনাঙ্গও ওঔঙ্গনাআ ধ্বং ওযায চনয যীক্ষা ওঙ্গযন না। টতটন অনায াত ঔাটর ওযায ভাধযঙ্গভ অনায ওাঙ 

হথঙ্গও টওঙু দূয ওঙ্গয হদন এয হথঙ্গও ঈিভ টওঙু ঈায হদয়ায চনয।‛ 

‚দুদিাগ্রস্ত য়া ঙাো ন্তয ওঔঙ্গনাআ ধভিযায়ণ  টফশুদ্ধ ঙ্গফ না। এটি স্বণিঙ্গও টফশুদ্ধ ওযায ভঙ্গতাআ, স্বণি হথঙ্গও এয 

টনওিৃ ধাতুগুঙ্গরা াযন ওযা ঙাো স্বণি ওঔঙ্গনাআ টফশুদ্ধ য় না।‛ 

‚ন্তঙ্গয কাঙ্গনয প্রটত বাঙ্গরাফাা অয ওুযঅঙ্গনয প্রটত বাঙ্গরাফাা ওঔঙ্গনাআ এওাঙ্গথ থাওঙ্গত াঙ্গয না, ন্তঙ্গয এআ দুটি 

ফস্থান ওযঙ্গর এঙ্গদয এওটি যটিঙ্গও টফতাটেত ওঙ্গয।‛ 

‚অল্লা’য ওাঙ্গঙ হওান টওঙযু ঘায়া থাটভঙ্গয় টদঙ্গর অল্লা ন্তুি হান, অয ভানুঙ্গলয ওাঙ্গঙ টওঙু ঘায়া ঙ্গর হ 

ন্তুি য়।‛ 

‚অটন মঔন হওান ৃটিঙ্গও বয় ওযঙ্গফন তঔন এয দ্বাযা প্রটতত য়া নুবফ ওযঙ্গফন অয এটি হথঙ্গও াটরঙ্গয় মাঙ্গফন। 

টওন্তু অটন মঔন ৃটিওতিাঙ্গও বয় ওযঙ্গফন তঔন অটন টনঙ্গচঙ্গও তায টনওঙ্গি নুবফ ওযঙ্গফন অয তায টদঙ্গও হদৌটেঙ্গয় 

মাঙ্গফন।‛ 

‚ন্তয মটদ অল্লা ঙাো নয টওঙুয প্রটত মুি থাঙ্গও, তঙ্গফ হ হমটিয াঙ্গথ মুি অঙ্গঙ, অল্লা তাঙ্গও হটিয ঈযআ 

টনবিযীর ওঙ্গয টদঙ্গফন অয হ ফযটি হটি দ্বাযা টফশ্বাখাতওতায টওায ঙ্গফ।‛ 



 

 

‚হওান ফযটিঙ্গও টওবাঙ্গফ ুস্থ প্রওটৃতয টঙ্গঙ্গফ টফঙ্গফঘনা ওযা মায়, হম টওনা শুধু এওটিভাত্র রারাূণি খণ্টায ফদঙ্গর 

চান্নাত  এয বযন্তঙ্গয মা অঙ্গঙ ফ টওঙআু টফটক্র ওঙ্গয হদয় ?‛ 

‚প্রওতৃঙ্গক্ষ ন্তঙ্গয যঙ্গয়ঙ্গঙ এও বাফঙ্গফাধ, মা অল্লা’য াঙ্গথ ম্পওি ওযা ঙাো দূয য় না। ন্তঙ্গয যঙ্গয়ঙ্গঙ এও 

টফলণ্ণতা, মা অল্লাহ ঙ্গও চানা অয তায প্রটত ৎ থাওা ঙাো দূয য় না। ন্তঙ্গয অয যঙ্গয়ঙ্গঙ এওটি শুনযতা, মা তাঙ্গও 

বাঙ্গরাফাা  তাফা ওঙ্গয অল্লা’য টদঙ্গও টপঙ্গয মায়া অয ফভয় তাঙ্গও স্মযণ ওযা ঙাো ূযণ য় না। হওান 

ফযটিঙ্গও মটদ ুঙ্গযা দুটনয়া অয এয ফ টওঙুআ প্রদান ওযা য়, তফু এটি তায শুনযতা ূযণ ওযঙ্গত াযঙ্গফ না।‛ 

‚এওচন ফযটিয চফান অনাঙ্গও তায ন্তঙ্গযয স্বাদ টদঙ্গত াঙ্গয।‛ 

‚অল্লা’য আফাদাত  অনুকতয ন্তযঙ্গও অঙ্গরাটওত  টিারী ওঙ্গয অয ির যাঙ্গঔ, মতক্ষণ না মিন্ত এটি 

টযোয অয়নায ভঙ্গতা ঙ্গয় মায়, মা অঙ্গরা দ্বাযা ঘওঘও ওঙ্গয। য়তান মঔন এআ ন্তঙ্গযয টনওিফতিী য়, হ এয 

অঙ্গরা দ্বাযা অখাতপ্রাপ্ত য় হআ য়তানঙ্গদয ভঙ্গতা, মাযা অভাঙ্গন অটে হঙ্গত হানায হঘো ওযঙ্গর তাঙ্গদযঙ্গও তাযওা 

টনঙ্গক্ষঙ্গয ভাধযঙ্গভ অখাত ওযা য়। অয এওটি টং হথঙ্গও হনওঙ্গে হমবাঙ্গফ াটরঙ্গয় মায়, য়তান এআ ন্তয হথঙ্গও 

এয হথঙ্গও হফী বয় টনঙ্গয় াটরঙ্গয় মায়।‛ 

‚এআ াটথিফ চীফন ম্পঙ্গওি ঈটদ্বগ্ন ঙ্গফন না ওাযন এটি হতা অল্লা’য চনযআ। টযমঙ্গওয ফযাাঙ্গয ঈটদ্বগ্ন ঙ্গফন না ওাযন 

এটি অল্লা’য ক্ষ হথঙ্গও অঙ্গ। বটফলযঙ্গতয ফযাাঙ্গয দুটশ্চন্তা ওযঙ্গফন না ওাযন এটি হতা অল্লা’য াঙ্গত। অল্লাহ ঙ্গও 

ন্তুি ওযায ওাচ ওঙ্গয হমঙ্গত থাঙ্গওন। ওাযন অটন মটদ তাঙ্গও ন্তুি ওঙ্গযন তঙ্গফ টতটন অনাঙ্গও ন্তুি ওযঙ্গফন, 

অনায বাফ ুযন ওঙ্গয টদঙ্গফন অয অনাঙ্গও ভৃদ্ধ ওঙ্গয টদঙ্গফন।‛ 

‚হ ফযওাযীঙ্গদয দমুকর, হমঙ্গত থাঙ্গওা, ওাযন হওফরভাত্র অয ল্পআ হতা ফাটও অঙ্গঙ। আফাদাঙ্গতয ভধুযতা ভঙ্গন 

যাঔঙ্গফ, তাঙ্গর ওঙ্গঠাযবাঙ্গফ হঘিা ওঙ্গয মায়ায টতিতা হতাভায ওাঙ্গঙ অঙ্গযা চ ঙ্গয় মাঙ্গফ।‛ 

‚তায টনয়যতআ ফঙ্গঘঙ্গয় বাঙ্গরা, টমটন তায যঙ্গফয াঙ্গথ াক্ষাঙ্গতয চনয প্রস্তুটত গ্রণ ওযঙ্গঙন।‛ 

‚নাযীযা ঙ্গরন ভাঙ্গচয ঙ্গধিও, অয তাযা ভাঙ্গচয য ঙ্গধিঙ্গওয চন্ম হদন1 তাআ ফযাাযটি হমন এভন হম তাযা 

টনঙ্গচযাআ ঙ্গরন ূণি ভাচ।‛ 

‚ওযুঅঙ্গনয নুাযী হতা তাযাআ, মাযা এটি াঠ ওঙ্গয অয এয ঈয অভর ওঙ্গয, মটদ তা তাঙ্গদয টপম ওযা না 

থাঙ্গও।‛ 

‚টতনটি টফলয় দ্বাযা ুঔ টচিত য় –  যীক্ষায ভয় ফয ওযা, নুগ্র ায়ায ভয় হাওযগুচায থাওা এফং া 

ওযঙ্গর নুতপ্ত য়া।‛ 

‚অল্লা  তায াঙ্গথ াক্ষাঙ্গতয চনয অওরু অওাংঔা ওযায ফযাাযটি র ন্তঙ্গযয ঈয ভৃদুভন্দ ফাতা ফঙ্গয় মায়ায 

ভত, মা দুটনয়ায অগুনঙ্গও টনটবঙ্গয় হদয়। হম ফযটি তায ন্তযঙ্গও তায যঙ্গফয াঙ্গথ টনটদিি ওঙ্গয টনঙ্গফ, হ টস্থয  

প্রাটন্তূণি ফস্থায় থাওঙ্গফ। অয হম তায ন্তযঙ্গও হরাওঙ্গদয ভঙ্গধয াটঠঙ্গয় টদঙ্গফ, হ হকারভার  টতয় টস্থয 

ফস্থায় থাওঙ্গফ।‛ 



 

 

‚ওাটপযঙ্গদয ভঙ্গধয টযটঘত র এওচন ভুটরভ, ভুটরভঙ্গদয ভঙ্গধয টযটঘত র এওচন ভুটভন, অয ভুটভনঙ্গদয 

ভঙ্গধয টযটঘত র এওচন ভুটন।‛ 

‚া ন্তযঙ্গও হবাঙ্গফ ধ্বং ওঙ্গয হমবাঙ্গফ টফল ধ্বং ওঙ্গয যীযঙ্গও।‛ 

‚অন্তটযওতা ঙাো অভর ওযায ফযাাযটি র হআ ভুাটপয ফযটিয ভত, হম তায াটনয াঙ্গত্র ভয়রা ফন ওঙ্গয1 এটি 

ফন ওযা তায চনয এওটি হফাছা অয এটি হওান ঈওাঙ্গযআ অঙ্গ না।‛ 

‚এআ াটথিফ চীফন হতা এওটি ঙায়ায ভঙ্গতাআ। অটন মটদ এঙ্গও ধযঙ্গত ঘান তঙ্গফ ওঔঙ্গনাআ তা ওযঙ্গত াযঙ্গফন না। মটদ 

অটন এটি হথঙ্গও টনঙ্গচয ভুঔ খুটযঙ্গয় এয প্রটত টঠ প্রদিন ওঙ্গযন, তঙ্গফ অনাঙ্গও নুযণ ওযা ঙাো অয এটিয হওান 

ঈায় থাওঙ্গফ না।‛ 

‚ঙ্গতযয ঙ্গথ মা অয এঙ্গক্ষঙ্গত্র এওাওী হফাধ ওঙ্গযা না, ওাযন ল্পংঔযও হরাওআ এআ থ গ্রণ ওঙ্গযন। ফাটতর 

ঙ্গথয ফযাাঙ্গয তওি হথঙ্গওা, ধ্বংপ্রাপ্তঙ্গদয ংঔযাটধওয দ্বাযা প্রতাটযত ঙ্গয়া না।‛ 

‚ওনুচয হদয় এভন প্রঙ্গতযও ফযটিআ টংুও, তঙ্গফ প্রঙ্গতযও টংুও ফযটিআ ওনুচয হদয় না।‛ 

‚িাওা মঔন অনায াঙ্গত থাওঙ্গফ তঙ্গফ ন্তঙ্গয থাওঙ্গফ না, এটিয ওাযঙ্গন অনায ক্ষটত ঙ্গফ না মটদ টধও টযভাঙ্গণ 

িাওা অনায ওাঙ্গঙ থাঙ্গও। টওন্তু িাওা মটদ অনায ন্তঙ্গযআ থাঙ্গও, তঙ্গফ অনায াঙ্গত হওান িাওা না থাওঙ্গর তা 

অনায ক্ষটত ওযঙ্গফ।‛ 

‚দুটনয়াঙ্গত চফান ঙাো এভন অয টওঙুআ হনআ হমটিঙ্গও গুরুতযবাঙ্গফ ওাযারুদ্ধ ওযা প্রঙ্গয়াচন।‛ 

‚াঙ্গয ঙ্গনও াশ্বি প্রটতটক্রয়া অঙ্গঙ, তায ভঙ্গধয এওটি র এআ হম, া অনায ওাঙ হথঙ্গও ঞানান টঙটনঙ্গয় টনঙ্গফ।‛ 

 

তায ভৃতযুঃ 

তায ভৃতযুয তাটযঙ্গঔয ফযাাঙ্গয ঐওযভত অঙ্গঙ হম টতটন ৭৫১ টচটয ঙ্গনয ১৩আ যচফ ফৃস্পটতফায যাঙ্গত এা’য 

অমাঙ্গনয ভয় আটন্তওার ওঙ্গযন। যটদন হমাঙ্গযয ারাঙ্গতয য প্রথঙ্গভ অর- চাটভ’ অর- ঈভাট এফং এযয চাটভ’ 

চাযা হত তায চানামায ারাত অদায় ওযা য়। টফুর ংঔযও হরাও তায চানামায় ংগ্রন ওঙ্গযটঙঙ্গরা। 

আফঙ্গন ওাটয ফঙ্গরন, ‚তায চানামা হরাঙ্গও টযূণি টঙর, অল্লা তায ঈয ওরুণা ওরুন। এআ চানামায াক্ষী টঙঙ্গরন 

টফঘাযওকণ, গুরুত্বূণি ফযটিত্বযা এফং ৎওভিযায়ণ ফযটিযা –  াধাযণ হরাও  টবচাত হেণী ঈবয় ক্ষ হথঙ্গওআ। 

তায ঔাটিয়া ফন ওযায চনয হরাঙ্গওযা টবে ওঙ্গযটঙঙ্গরা। দাভাোঙ্গয ওফযস্থান অর- ফাফ অ- াটকয এ তায ভাঙ্গয়য 

ওফঙ্গযয াঙ্গ তাঙ্গও দাপন ওযা য়, অল্লা তাঙ্গদয ঈবয়ঙ্গওআ ক্ষভা ওরুন।‛  

ভান অল্লা আফনুর ওাটয়যভ (য.) হও ক্ষভা ওরুন এফং তাঙ্গও চান্নাতুর টপযদাঈ প্রদান ওরুন, অভীন। 

 

 



 

 

ন্তঙ্গযয ধযণভূ 
৬০ 

 

চীফন  ভৃতযুয টধওাযী টঙ্গঙ্গফ ফটণিত য়ায় ন্তযঙ্গও টতন প্রওাঙ্গয টফবি ওযা মায় –  

 

ুস্থ  টফশুদ্ধ ন্তয 

 

এটি র তযটনি  ুস্থ (াটর- ভ) ন্তয। এটিআ হআ এওভাত্র ধযঙ্গনয ন্তয, মা টনঙ্গয় এওচন ফযটি টফঘায টদফঙ্গ 

অল্লা’য াভঙ্গন াটচয ঙ্গত াযঙ্গর ভুটি হঙ্গয় মাঙ্গফ। ভটভাটিত অল্লা ফঙ্গরন, 

 

  َْ ََل ثَُٕٛ َٚ بٌي  َِ ََ ََل ٠َٕفَُغ  ْٛ َٗ ثِ ٠٠٠َ ْٓ أَرَٝ اٌٍَـّ َِ ٍْتٍ ﴾ اَِلَّ  ٍُ  مَ ﴾٠٢ َع١ٍِ  

‚হমটদন ধন- ম্পদ  ন্তান- ন্তটত হওান ওাঙ্গচ অঙ্গফ না। হটদন ঈওতৃ ঙ্গফ শুধু হ, হম অল্লা’য টনওি অঙ্গফ 

এওটি ুস্থ ন্তয টনঙ্গয়।‛ (ূযা শু’অযা’, ২৬ : ৮৮- ৮৯) 

 

‘াটর- ভ’ (টনটশ্চত টনযাদ) এয থি র ‘া- টরভ’ (টনটশ্চত টনযাদ ফযটি)। এটি এআ কঠঙ্গন এঙ্গঙ্গঙ ওাযন এটি 

এওটি চাত গুণ ফা ফটণিত টফলঙ্গয়য ফণিনাঙ্গও পুটিঙ্গয় হতাঙ্গর1 হমভনটি এটি ফযাওযণকতবাঙ্গফ রম্বা (তাঈআর), ঔাঙ্গিা 

(ওাটয) থফা ক্ষভাূণি  ওভনীয় (মাটযপ) ঙ্গব্দয নুরূ। 

এ ওাযঙ্গন, মায ন্তযঙ্গও ‘াটর- ভ’ টঙ্গঙ্গফ ফণিনা ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ, তায ন্তঙ্গয তযটনিতা  ুস্থতায গুণ ন্তঙ্গযয ধ্রুফ  

প্রটতটিত স্ববাফ য়ায ওাযঙ্গনআ এঙ্গও এআ নাঙ্গভ টঘটিত ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ। এঙ্গক্ষঙ্গত্র এটি র ‘অটরভ (টমটন চাঙ্গনন)  

ওাটদয (মায ক্ষভতা যঙ্গয়ঙ্গঙ) -  এ দুঙ্গিা ঙ্গব্দয ভঙ্গতা। এটি ভাটযদ (ফযাটধগ্রস্ত), াটওভ (ুস্থ) অয ‘অটরর (ীটেত) 

এয টফযীত।  

ুস্থ  তযটনি ন্তয ম্পঙ্গওি টফটবন্ন ফণিনা ায়া মায়, টওন্তু হগুঙ্গরায ফআ প্রদি হভৌটরও ধাযণায ভঙ্গধযআ খুঙ্গযটপঙ্গয 

যঙ্গয়ঙ্গঙ –  

‚তযটনি  ুস্থ ন্তয র হটিআ, হমটি অল্লা’য অঙ্গদ  টনঙ্গলধ টফঙ্গযাধী প্রঙ্গতযও চাকটতও ওাভনা- ফানা হথঙ্গও 

টনযাদ। এআ ন্তয প্রঙ্গতযও ঙ্গন্দ  টনশ্চয়তা হথঙ্গও টনযাদ, মা অল্লা’য হদয়া ফণিনা হকান ফা তায টফঙ্গযাধীতা 

ওযঙ্গফ। এটি অল্লা ঙাো নয ওাঙ্গযা প্রটত দাত্ব প্রদিন ওযা হথঙ্গও টনযাদ, টঠও হমবাঙ্গফ এটি টনযাদ যুরলু্লা 

(াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ঙাো নয ওাঙ্গযা টনওি টফঘায- ভীভাংা ঘায়া হথঙ্গও। ওাঙ্গচআ এটি অল্লাহ ঙ্গও 

বাঙ্গরাফাা এফং যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয টফটধটফধান নুন্াঙ্গনয ভাধযঙ্গভ ুস্থতা রাব ওঙ্গয। 



 

 

এটি ুস্থতা রাব ওঙ্গয অল্লাহ ঙ্গও বয় ওযায ভাধযঙ্গভ এফং তায প্রটত অা, অস্থা  বযা, াঙ্গয চনয নুতপ্ত য়া 

অয নম্রতায ভাধযঙ্গভ। প্রঙ্গতযও টযটস্থঙ্গত হমটি ওযঙ্গর অল্লা ন্তুি ঙ্গফন হ হটিআ ওঙ্গয, অয হ ম্ভাফয ওর 

ঈাঙ্গয় হ এভন ফটওঙু হথঙ্গও টনঙ্গচঙ্গও দূঙ্গয যাঙ্গঔ হমগুঙ্গরা অল্লাহ ঙ্গও ন্তুি ওযঙ্গফ। এটিআ র দাঙ্গত্বয 

(‘ঈফুটদয়যা) ফাস্তফতা, মা এওভাত্র অল্লা’য প্রটতআ ওযা মায়।‛ 

ওাঙ্গচআ, তযটনি  ুস্থ ন্তয র এভন এও ন্তয, মত মা টওঙুআ খিুও না হওন এটি হমঙ্গওান প্রওায টযও হথঙ্গও 

টনযাদ এফং এয দাত্ব হওফরভাত্র ম্পূণিরূঙ্গ  টফশুদ্ধরূঙ্গ ভটভাটিত অল্লা’য চনযআ। এয ওাভনা- ফানা, 

বাঙ্গরাফাা, অস্থা  বযা, াঙ্গয চনয নুতপ্ত য়া, নম্রতা, বয়  অা শুধুভাত্র অল্লা’য চনযআ এফং এয ওভি 

ম্পূণিরূঙ্গ টফশুদ্ধবাঙ্গফ তাযআ চনয। তাআ এআ ন্তয মটদ বারফাঙ্গ তঙ্গফ অল্লা’য চনযআ বারফাঙ্গ1 মটদ খৃণা ওঙ্গয তঙ্গফ 

অল্লা’য চনযআ খৃণা ওঙ্গয1 মটদ টওঙ ুপ্রদান ওঙ্গয তঙ্গফ হটি অল্লা’য চনযআ প্রদান ওঙ্গয1 অয এটি মটদ টওঙু প্রদান 

ওযাঙ্গও প্রতযাঔযান ওঙ্গয তঙ্গফ হটি অল্লা’য চনযআ ওঙ্গয। 

তঙ্গফ হওফর এটিআ ন্তঙ্গযয চনয মিাপ্ত ঙ্গফ না, মতক্ষণ না মিন্ত ন্তয যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) 

ঙাো নয ওাঙ্গযা প্রটত ফযতা স্বীওায ওযা  নয ওাঙ্গযা হথঙ্গও পয়ারা ঘায়ায ফযাাঙ্গয টনযাদ ঙ্গফ। ুতযাং 

যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয াঙ্গথ ন্তয এওটি দৃঢ় ম্পঙ্গওিয ফন্ন কঙ্গে, দৃঢ় ংওল্প টনঙ্গয় তায 

(াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) নুযণ ওঙ্গয এফং ওথা  ওাঙ্গচ হওফর তাঙ্গওআ (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) 

ভানয ওঙ্গয। এআ ওথাগুঙ্গরা ন্তবুিি ওঙ্গয ন্তয ম্পটওিত ওথা, থিাৎ ইভাঙ্গনয টফলয়ভূঙ্গও1 অয ভুঔ টনঃৃত ওথা 

তা- আ ফন ওঙ্গয মা ন্তয ধাযণ ওঙ্গয। এআ ওভিগুঙ্গরা ন্তঙ্গযয ওভিভূঙ্গও ন্তবুিি ওঙ্গয –  এয ওাভনা- ফানা, 

ঙন্দ অয নযানয ম্পওিমুি টফলয়ভূঙ্গও অয ে- প্রতযঙ্গেয অভরভুঙ্গও।  

ুতযাং, এফ টফলয়াটদয হঙাি  ফে ফ টওঙুয ভীভাংা ঙ্গফ যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) মা ওাঙ্গয 

অভাঙ্গদয ওাঙ্গঙ এঙ্গঙ্গঙন তা টদঙ্গয়আ। এ ওাযঙ্গন ইভান, ওথা ফা ওঙ্গভিয াঙ্গথ ম্পওিমুি হওান ফযাাঙ্গয ন্তয যুরুল্লা 

(াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয াভঙ্গন টনঙ্গচঙ্গও অক ফাটেঙ্গয় যাঙ্গঔ না। অল্লা ফঙ্গরন, 

 

ُٕٛ َِ َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ َٗ ٠َب أ٠َُّ َّْ اٌٍَـّ َٗ   اِ ارَّمُٛا اٌٍَـّ َٚ  ۖ ِٗ َسُعٌِٛ َٚ  ِٗ ِٞ اٌٍَـّ َٓ ٠ََذ ٛا ث١َْ ُِ ا ََل رُمَذِّ

  ٌُ ١ٌغ َػ١ٍِ ِّ ﴾َٔع  

‚হ আভানদাযকণ, অল্লা  তায যূঙ্গরয াভঙ্গন হতাভযা হওান টফলঙ্গয় গ্রণী ঙ্গয়া না …।‛ (ূযা হুচুযাত, ৪৯ : ১) 

 

থিাৎ, যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) হওান ফযাাঙ্গয ওথা ফরায অক মিন্ত হতাভযা হ টফলঙ্গয় ওথা 

ফরঙ্গফ না এফং টতটন টওঙ ুঅঙ্গদ ওযা অক মিন্ত হতাভযা হ ওাচ ম্পাদন ওযঙ্গফ না। 

ারাপঙ্গদয ভঙ্গধয টওঙু ফযটি ফঙ্গরন, ‚ ‘হওন ?’ এফং ‘টওবাঙ্গফ ?’ -  এ দুঙ্গিা াক্ষয ঈঙ্গন্মাঘন ওযা ঙাো হওান অভর 

য় না, মটদ তা ক্ষুদ্র্ অভর ঙ্গয় থাঙ্গও।‛ 



 

 

থিাৎ, হওন অটন ওাচটি ওঙ্গযঙ্গঙন ? টওবাঙ্গফ ওঙ্গযঙ্গঙন ? 

প্রথভ প্রশ্নটি টদঙ্গয় ওাঙ্গচয ওাযন, ূত্রাত  নুঙ্গপ্রযণা ম্পঙ্গওি টচঞানাা ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ -  ওাচটি টও হরাওঙ্গদয প্রংা 

চিঙ্গনয ভঙ্গতা হওান দ্বীন টফঙ্গযাধী অয াটথিফ টওঙু চিঙ্গনয চনয ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ ? এটি টও হরাওঙ্গদয টনন্দায বঙ্গয় ওযা 

ঙ্গয়ঙ্গঙ ? নাটও হআ ওাঙ্গচয নুঙ্গপ্রযনা টঙর দাঙ্গত্বয টধওায প্রটতিা ওযা, হকৌযফাটিত  ভটভাটিত অল্লা’য প্রটত 

বাঙ্গরাফাা  সনওিয ফৃটদ্ধ ওযা এফং তায টনওিফতিী য়ায টনটভি ঙ্গিলণ ওযা ? 

এআ প্রঙ্গশ্নয াযভভি র এআ হম, অনায ভাটরঙ্গওয চনয ফা ফযটিকত চিন  ীন ওাভনা- ফানায চনয এআ ওাচ 

ম্পাদন ওযা টও অনায ঈয ? 

টদ্বতীয় প্রশ্ন টদঙ্গয় এআ আফাদাঙ্গতয ওাঙ্গচ যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয নুযঙ্গণয ফযাাঙ্গয টচঞানাা 

ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ –  অটন হম ওাচটি ওযঙ্গরন হটি টও যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয হওান ওথা দ্বাযা 

অআন টফটধফদ্ধ ওঙ্গয হদয়া ওাঙ্গচয ভঙ্গধয ঙ্গে ? নাটও হটি এভন এওিা ওাচ হমটি টতটন (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া 

াল্লাভ) অআন টফটধফদ্ধ ওঙ্গযনটন অয হমটিয ফযাাঙ্গয টতটন (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ন্তুি নন ? 

ুতযাং, প্রথভ প্রশ্নটি আঔরা (অন্তটযওতা) ম্পটওিত অয টদ্বতীয় প্রশ্নটি ভুতাফা’অ (নুযণ ওযা) ম্পটওিত। এআ 

দুঙ্গিা ূফিঙ্গতিয ঙ্গম্মরন খিা ঙাো অল্লা হওান অভরআ ওফুর ওযঙ্গফন না। 

প্রথভ প্রশ্ন হথঙ্গও প্রাপ্ত াঙ্গভাঘঙ্গনয দ্ধটত র ফযটিয আঔরাঙ্গও (অন্তটযওতাঙ্গও) টফশুদ্ধ ওযা, এটি শুধুভাত্র অল্লা’য 

চনযআ ঙ্গত ঙ্গফ।  

টদ্বতীয় প্রশ্ন হথঙ্গও প্রাপ্ত াঙ্গভাঘঙ্গনয দ্ধটত র যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয নুযণঙ্গও ফাস্তঙ্গফ 

ওামিওয ওযা এফং আঔরাঙ্গয ক্ষটত ওঙ্গয এভন হওান ঈঙ্গিয হথঙ্গও অয যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) 

হও নুযণ ওযায ফযাাঙ্গয ক্ষটত ওঙ্গয এভন হওান ীন ওাভনা- ফানা হথঙ্গও ন্তযঙ্গও ুযটক্ষত যাঔা। 

এটিআ র ুস্থ  তযটনি ন্তঙ্গযয ফাস্তফতা, হমটি হথঙ্গও টফচয়  ুঔ খঙ্গি। 

 

ভৃত ন্তয 

 

এটি এভন এও ন্তয মায হওান প্রাণ হনআ। এটি তায যফঙ্গও চাঙ্গন না এফং তায যঙ্গফয অঙ্গদঙ্গয প্রটত নুকত থাওায 

ভাধযঙ্গভ অয যফ মা বাঙ্গরাফাঙ্গন  মা ওযঙ্গর ন্তুি হান হগুঙ্গরা ওযায ভাধযঙ্গভ হ যঙ্গফয আফাদাত ওঙ্গয না। এয 

টযফঙ্গতি এটি এয চাকটতও ওাভনা- ফানা, হরাব- রারা  অনঙ্গন্দয হকারাভ1 এগুঙ্গরা টও তাঙ্গদয যঙ্গফয ন্তুটি অয 

হক্রাঙ্গধয টদঙ্গও টযঘাটরত ওযঙ্গঙ টওনা হ ফযাাঙ্গয এটি ভঙ্গনাঙ্গমাকী  ঈদাীন। ওাঙ্গচআ এটি অল্লা ঙাো নয টওঙযু 

আফাদাত ওঙ্গয1 অল্লা ঙাো নয টওঙযু প্রটতআ এয বাঙ্গরাফাা, অা, অনন্দ, টফযটি, প্রংা থাঙ্গও অয অল্লা ঙাো 

নয ওাঙ্গযা প্রটত অত্মভিণ ওঙ্গয। মটদ এটি টওঙু বারফাঙ্গ তঙ্গফ হআ বাঙ্গরাফাা য় এয ীন ওাভনা- ফানায চনয, 

অয মটদ টওঙু খৃণা ওঙ্গয তঙ্গফ হটি য় এয ীন ওাভনা- ফানায চনয, মটদ এটি টওঙু প্রদান ওঙ্গয তঙ্গফ হটি য় এয 



 

 

ওাভনা- ফানায চনয, মটদ প্রদান ওযা স্বীওায ওঙ্গয তঙ্গফ হটি এয ীন ওাভনা- ফানায চনযআ। এটি এয ীন 

ওাভনা- ফানাঙ্গও গ্রাটধওায হদয় এফং এয ভাটরওঙ্গও ন্তুি ওযায ঘাআঙ্গত এগুঙ্গরাআ তায ওাঙ্গঙ টধওতয টপ্রয়। 

ীন ওাভনা- ফানাআ র এয হনতা, চাকটতও ওাভনা- ফানা এয হনাটত, ঞানতা এয ঘাটরওাটি এফং 

ভঙ্গনাঙ্গমাটকতা র চাাচ -  মায ঈয এটি অঙ্গযাণ ওঙ্গয। এটি এয চাকটতও ওাভনা- ফানায নুযঙ্গণ ম্পূণিবাঙ্গফ 

টনভটজ্জত। এয ীন ওাভনা- ফানা অয চাকটতও টফলয়গুঙ্গরায হনায় এটি ঈন্মিবাঙ্গফ টযঘাটরত য়। অল্লা  

যওাঙ্গরয অফাঙ্গয অফান হ ফহুদূযফতিী স্থান হথঙ্গও হাঙ্গন এফং অন্তটযও ঈঙ্গদদাতায প্রটত হওান াো হদয় না। 

হ প্রটতটি ধূতি য়তানঙ্গও নুযণ ওঙ্গয এফং দুটনয়াআ এয হক্রাধ  অনঙ্গন্দয ওাযন ঙ্গয় থাঙ্গও। ীন ওাভনা- ফানা 

এঙ্গও ফটধয ওঙ্গয হদয় এফং হআ াঙ্গথ টভথযা ফযতীত ফ টওঙুয প্রটত ন্ ওঙ্গয হদয়। এআ দুটনয়াঙ্গত এটি র রাআরা 

ম্পঙ্গওি মা ফরা ঙ্গয়টঙঙ্গরা তাযআ নুরূ –  

হমঙ্গওান ত্রুয প্রটত হ হদঔায় ত্রুতা 

এফং তাঙ্গদয াঙ্গথ ঘঙ্গর মাঙ্গদয হ ঙন্দ ওঙ্গয 

হ হম ওাঙ্গযাযআ টনওিফতিী য় 

হ বারফাঙ্গ অয তায টনওিফতিী য়। 

হম ফযটিয এআ ন্তয যঙ্গয়ঙ্গঙ, তায াঙ্গথ হভরাঙ্গভা ওযা র এওটি ুস্থতা, তায াঙ্গথ অরাঘাটযতা র টফল অয 

তায াঙ্গথ ফািা র ধং।  

 

ফযাটধগ্রস্ত ন্তয 

 

এটি এভন এও ন্তয মাঙ্গত প্রাণ যঙ্গয়ঙ্গঙ অয এওআ াঙ্গথ এওটি ত্রুটি যঙ্গয়ঙ্গঙ। এয যঙ্গয়ঙ্গঙ দুঙ্গিা তােনা মা এঙ্গও 

অফান ওঙ্গয –  এওটি তােনা এঙ্গও চীফঙ্গনয টদঙ্গও টযঘাটরত ওঙ্গয অয যটি টযঘাটরত ওঙ্গয ভৃতুযয টদঙ্গও। এআ 

দুঙ্গিায ভঙ্গধয হমটি এয ঈয প্রাধানয টফস্তায ওঙ্গয এটি তাযআ নুযণ ওঙ্গয।  

এআ ন্তয ভটভাটিত অল্লা’য প্রটত বাঙ্গরাফাা, ইভান, অন্তটযওতা, অস্থা  টনবিযতা ফন ওঙ্গয1 এআ টফলয়গুঙ্গরা 

ন্তঙ্গযয চীফঙ্গনয চনয টযামি। 

এআ ন্তয এয চাকটতও ওাভনা- ফানা অয এগুঙ্গরাঙ্গও ঙঙ্গন্দ গ্রাটধওায হদয়া এফং এগুঙ্গরা চিঙ্গনয অগ্র ধাযণ 

ওঙ্গয। এআ ন্তঙ্গয অয যঙ্গয়ঙ্গঙ টংা, দাটম্ভওতা, অত্মংওায অয হনতৃত্ব চিঙ্গনয ভাধযঙ্গভ দভমিাদা রাঙ্গবয 

ফযাাঙ্গয বাঙ্গরাফাা -  এ টফলয়গুঙ্গরা ন্তযঙ্গও ফধাটযতবাঙ্গফ ধ্বং  ফিনাঙ্গয টদঙ্গও টযঘাটরত ওঙ্গয। 

এআ ন্তযটিঙ্গও প্রটতটনয়তআ দুঙ্গিা অফানওাযীয তাঙ্গদয টদঙ্গও অফান ওযায ভাধযঙ্গভ হঘিা ওঙ্গয হমঙ্গত থাঙ্গও –  এঙ্গদয 

ভঙ্গধয এওচন অহ্বানওাযী অফান ওঙ্গয অল্লা, তায যুর (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) অয যওাঙ্গরয অফাঙ্গয 



 

 

টদঙ্গও1 যটদঙ্গও নয অহ্বানওাযী এঙ্গও অফান ওঙ্গয দ্বীন টফঙ্গযাধী চাকটতও টফলয়গুঙ্গরায টদঙ্গও। এআ ন্তযটি হ 

ভঙ্গয় এয ফঙ্গঘঙ্গয় টনওিফতিী  ফঙ্গঘঙ্গয় প্রবাফারী অফানওাযীয অফাঙ্গন াো হদয়।  

ুতযাং, প্রথভ প্রওাঙ্গযয ন্তয র চীটফত, নম্র, হওাভর, ভঙ্গনাঙ্গমাকী  তওি ন্তয। টদ্বতীয় প্রওাঙ্গযয ন্তয র বেুয, 

শুে  ভৃত ন্তয। তৃতীয় প্রওাঙ্গযয ন্তয র ফযাটধগ্রস্ত ন্তয -  য় এটি এয ভুটিয টনওিফতিী থফা এয ধ্বংঙ্গয 

টনওিফতিী।  

ভটভাটিত অল্লা এআ টতন প্রওায ন্তয ম্পঙ্গওি ফঙ্গরন, 

 

ُْ فِٟ  ١ْطَب ٌْمَٝ اٌشَّ ٰٝ أَ َّٕ َّ ٍّٟ اَِلَّ اَِرا رَ ََل َٔجِ َٚ ُعٍٛي  ٓ سَّ ِِ ٓ لَْجٍَِه  ِِ ٍَْٕب  ب أَْسَع َِ َٚ

 ٌُ ٌُ َدِى١ ُٗ َػ١ٍِ اٌٍَـّ َٚ    ِٗ ُٗ آ٠َبرِ ُُ اٌٍَـّ َُّ ٠ُْذِى ُْ ثُ ١ْطَب ٍْمِٟ اٌشَّ ب ٠ُ َِ  ُٗ ِٗ ف١َََٕغُخ اٌٍَـّ ١َِّٕزِ ِْ أُ

ٍْمِٟٕ٘  ب ٠ُ َِ  ًَ ٌْمَبِع١َِخ  ﴾ ١ٌَِّْجَؼ ا َٚ َشٌض  َِّ  ُِٙ َٓ فِٟ لٍُُٛثِ َِّز٠ ُْ فِْزَٕخً ٌٍِّ ١ْطَب اٌشَّ

َٓ ٌَفِٟ ِشمَبٍق ثَِؼ١ٍذ   ١ ِّ َّْ اٌظَّبٌِ اِ َٚ    ُْ ُٙ ُ ٖ٘لٍُُٛثُ َُ أََّٔٗ ٍْ ٌِْؼ َٓ أُٚرُٛا ا َُ اٌَِّز٠ ١ٌَِْؼٍَ َٚ  ﴾

 َٚ    ُْ ُٙ ِٗ فَزُْخجَِذ ٌَُٗ لٍُُٛثُ ُٕٛا ثِ ِِ ثَِّه ف١َُْئ ٓ سَّ ِِ ٌَْذكُّ  ٰٝ ا ُٕٛا اٌَِ َِ َٓ آ َٙبِد اٌَِّز٠ ٌَ َٗ َّْ اٌٍَـّ اِ

  ٍُ ْغزَم١ِ ُِّ ﴾ِٗ٘صَشاٍغ   

‚অটভ হতাভায অঙ্গক এভন হওান নফী ফা যূর াঠাআটন (মাযা এ খিনায ম্মুঔীন য়টন হম) মঔন হ (নফী অল্লা’য 

অয়াতভু োয) অগ্র প্রওা ওযঙ্গরা তঔন য়তান তায হ অগ্রঙ্গয ওাঙ্গচ (ওাটপযঙ্গদয ভঙ্গন) ঙ্গন্দ হঢঙ্গর 

হদয়টন, এযয অল্লা য়তানঙ্গদয টনটক্ষপ্ত (ঙ্গন্দগুঙ্গরা) টভটিঙ্গয় হদন এফং অল্লা টনঙ্গচয অয়াতভুঙ্গও (অঙ্গযা) 

ভচফুত ওঙ্গয হদন, অল্লা (ফটওঙু) চাঙ্গনন, টতটন ঙ্গরন টফঞান ওুরী। (এয ঈঙ্গিয র) হমন অল্লা (এয ভাধযঙ্গভ) 

য়তাঙ্গনয প্রটক্ষপ্ত (ঙ্গন্দ)- গুঙ্গরাঙ্গও হফ ভানুঙ্গলয যীক্ষায টফলয় ফাটনঙ্গয় টদঙ্গত াঙ্গযন, মাঙ্গদয ন্তঙ্গয (অঙ্গক 

হথঙ্গওআ ভুনাটপটওয) ফযাটধ অঙ্গঙ, ঈযন্তু মাযা এওান্ত ালাণ হৃদয়1 ফযআ এ চাটরভযা ঙ্গনও ভতটফঙ্গযাধ  ঙ্গন্দঙ্গ 

টনভটজ্জত ঙ্গয় অঙ্গঙ। (এটি এ ওাযঙ্গন,) মাঙ্গদয (অল্লা’য ওাঙ হথঙ্গও) ঞানান হদয়া ঙ্গয়ঙ্গঙ তাযা হমন চানঙ্গত াঙ্গয, 

এটিআ হতাভায যঙ্গফয ক্ষ হথঙ্গও অা তয, এযয তাযা হমন তাঙ্গত (ুঙ্গযাুটয) ইভান অঙ্গন এফং তাঙ্গদয ভন হমন হ 

টদঙ্গও অঙ্গযা অওিৃ ঙ্গয় ঙ্গে, ফযআ অল্লা আভানদাযঙ্গদয টঠও ঙ্গথ টযঘাটরত ওঙ্গযন।‛ (ূযা াজ্জ, ২২ : ৫২-

৫৪) 

 

এআ টতনটি অয়াঙ্গত ভটভাটিত  হকৌযফাটিত অল্লা দুআ ধযঙ্গণয ন্তযঙ্গও যীক্ষা ওযায এফং এও ধযঙ্গণয ন্তযঙ্গও 

টফচয়ী ওযায ওথা ঈঙ্গল্লঔ ওঙ্গযঙ্গঙন। হম দুআ ধযঙ্গণয ন্তযঙ্গও যীক্ষা ওযায ফযাাঙ্গয ঈঙ্গল্লঔ ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ হগুঙ্গরা র 

ফযাটধগ্রস্ত  ফাঁওা ন্তয। টফচয়ী ন্তয র এওচন ভুটরঙ্গভয ন্তয হমটি তায যঙ্গফয াভঙ্গন নম্র থাঙ্গও, এটি তায 

যঙ্গফয প্রটত টস্থয  টযতৃপ্ত এফং ফাধয  নুকত থাঙ্গও।  



 

 

ন্তয  নযানয ে- প্রতযঙ্গেয ফযাাঙ্গয ওাভনা ওযা য় হম এযা ুস্থ  স্বাস্থযফান থাওঙ্গফ, এঙ্গদয থাওঙ্গফ না হওান ত্রুটি 

মাঙ্গত ওঙ্গয এগুঙ্গরা তাঙ্গদয প্রওৃটতয াঙ্গথ ঔা ঔায় এভন ওাচ ওযঙ্গত াঙ্গয এফং হম ঈঙ্গিঙ্গয এগুঙ্গরা ৃটি ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ 

হ ঈঙ্গিয ূণি ওযঙ্গত াঙ্গয। অল্লা’য অনুকঙ্গতয আটস্তওাভা (ির টফঘর থাওা) ওযায ীভায ফাআঙ্গয ঘঙ্গর মায়ায 

ওাযণটি ঙ্গত াঙ্গয ন্তঙ্গযয শুেতা  ওঙ্গঠাযতায ওাযঙ্গন থফা ন্তঙ্গযয ম্পঙ্গওি হমটি ওাভনা ওযা য় ন্তঙ্গযয হটি 

ওযায বাঙ্গফ। এঙ্গক্ষঙ্গত্র এটি র এওটি ফাওটিীন চফান ফা ন্ হঘাঔ ফা অংটওবাঙ্গফ হদঔঙ্গত ায় এভন হঘাঙ্গঔয 

ভঙ্গতা, এভনিা খঙ্গি থাঙ্গও টওঙু প্রওায ফযাটধ ফা ত্রুটিয ওাযঙ্গন। এ ওাযঙ্গন ন্তযঙ্গও টতন হেণীঙ্গত টফবি ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ –  

(১) ুস্থ  স্বাস্থযফান ন্তয -  হমটি হওান প্রটতফন্ও ফা ন্তযায় ধাযণ ওঙ্গয না মা এঙ্গও তয গ্রণ ওযা, হটিঙ্গও 

বাঙ্গরাফাা অয হটি ম্পঙ্গওি চানায য এটিঙ্গও নয টওঙু হথঙ্গও ঙঙ্গন্দ গ্রাটধওায হদয়া হথঙ্গও ফাধা টদঙ্গফ। ওাঙ্গচআ 

এয ঙ্গতযয ফুছ টঠও অয এটি তযঙ্গও গ্রণ ওঙ্গয টযূণি অত্মভিঙ্গণয াঙ্গথ। 

(২) ভৃত, ওটঠন  শুে ন্তয -  হমটি তযঙ্গও গ্রণ ওঙ্গয না অয এয প্রটত অত্মভিণ ওঙ্গয না। 

(৩) ফযাটধগ্রস্ত ন্তয -  মঔন এয ফযাটধ প্রাধানয টফস্তায ওঙ্গয তঔন এটি ভৃত  শুে ন্তঙ্গযয াটযঙ্গত হমাক হদয়, টওন্তু 

মটদ এয ুস্থতা প্রাধানয টফস্তায ওঙ্গয তঙ্গফ এটি তযটনি  ুস্থ ন্তঙ্গযয াটযঙ্গত হমাক হদয়। 

য়তাঙ্গনয দ্বাযা হওান ফযটিয প্রটত মা টওঙু টযঘাটরত য়, হমভনঃ টনটশ্চতবাঙ্গফ টওঙ ুব্দ শুটনঙ্গয় হদয়া ফা ন্তঙ্গযয 

প্রটত টওঙু ঈত্থান ওযা -  হমভনঃ ঙ্গন্দ  ধাযণা - -  এগুঙ্গরা যফতিী দুআ ধযঙ্গণয ন্তঙ্গযয চনয যীক্ষা টঙ্গঙ্গফ ওাচ 

ওঙ্গয এফং চীটফত, তযটনি  ুস্থ ন্তযঙ্গও টধওতয টিারী ওঙ্গয।  

ওাযন চীটফত ন্তয এয ফটওঙুআ প্রতযাঔযান ওঙ্গয, ঙন্দ ওঙ্গয অয এটি দ্বাযা হযঙ্গক মায়। ওাযন এআ ন্তয চাঙ্গন হম 

তয এয টফঙ্গযাধীতা ওঙ্গয। ওাঙ্গচআ ুস্থ ন্তয ঙ্গতযয প্রটত অত্মভিণ ওঙ্গয অয হটি টনঙ্গয়আ ন্তুি থাঙ্গও। য়তান মা 

টদঙ্গয় প্ররবু্ধ ওঙ্গয, ুস্থ ন্তয হআ প্রতাযণা ম্পঙ্গওি চাঙ্গন এফং এ ওাযঙ্গন তয ম্পঙ্গওি এয দৃঢ় টফশ্বা, এয প্রটত 

বাঙ্গরাফাা অয টভথযাঙ্গও প্রতযাঔযান ওযা ফৃটদ্ধ ায়।  

এযঙ্গয যীক্ষায় থাওা ন্তঙ্গয য়তান ওতৃও তায টদঙ্গও টনঙ্গক্ষ ওযা ঙ্গন্দ  দ্বন্ধ ফটি থাঙ্গও। যটদঙ্গও, ুস্থ 

 স্বাস্থযফান ন্তয য়তান ওতৃও এয প্রটত টযঘাটরত টওঙু টদঙ্গয় ক্ষটতগ্রস্ত য় না। 

হুমাআপা টফন অর- আয়াভান ফঙ্গরঙ্গঙন হম যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফঙ্গরঙ্গঙন, ‚ঘািাআ ফুনঙ্গনয ভত 

এও এও ওঙ্গয টপতনা ভানুঙ্গলয ন্তঙ্গয অঙ্গত থাঙ্গও। হম ন্তঙ্গয তা হকঁঙ্গথ মায়, তাঙ্গত এওটি ওঙ্গয ওার দাক ঙ্গে। অয 

হম ন্তয তা প্রতযাঔযান ওযঙ্গফ, তাঙ্গত এওটি ওঙ্গয শুঙ্গভ্রাজ্জ্বর টঘি েঙ্গফ। এভটন ওঙ্গয দুটি ন্তয দুধযঙ্গনয ঙ্গয় মায়। 

এওটি হশ্বত াথঙ্গযয ভত; অভান  মভীন মতটদন থাওঙ্গফ ততটদন হওান টপতনা তায হওান ক্ষটত ওযঙ্গত াযঙ্গফ না। 

অয যটি ঙ্গম মায় ঈটাঙ্গনা ওার ওরটয ভত, প্রফৃটি তায ভঙ্গধয মা হঁঙ্গধ টদঙ্গয়ঙ্গঙ তা ঙাো বারভন্দ ফরঙ্গত হ 

টওঙুআ টঘঙ্গন না। ‛ 
৬১ 

ুতযাং, যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) যীক্ষায ূত্রাঙ্গতয ঈভা টদঙ্গরন ন্তঙ্গযয ঈয ঘািাআ ফুনঙ্গনয 

ভঙ্গতা এওটিয য এওটি টপতনা অঙ্গত থাওায ফণিনা হদয়ায ভাধযঙ্গভ। ন্তয এফ যীক্ষায প্রটত টওবাঙ্গফ প্রটতটক্রয়া 

ওঙ্গয হটিয ঈয টবটি ওঙ্গয টতটন (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ন্তযঙ্গও এ দুঙ্গিা প্রওাঙ্গয টফবি ওঙ্গযঙ্গঙন –  



 

 

(১) এভন এও ন্তয, হমটিয প্রটত টপতনা ঈঙ্গন্মাটঘত ঙ্গর হটি টপতনায় নুপ্রঙ্গফ ওঙ্গয, হমভন ওঙ্গয স্পঞ্জ াটনঙ্গত 

টি ঙ্গয় মায়। ওাঙ্গচআ এয ঈয এওটি ওাঙ্গরা দাক য় অয এটি এআ টপতনাগুঙ্গরা গ্রণ ওযঙ্গতআ থাওঙ্গফ এটি 

টযণূিবাঙ্গফ ওাঙ্গরা  টফমিস্ত ঙ্গয় মায়ায অক মিন্ত। এটিআ র াটদঙ্গ ফটণিত ‚ঈটাঙ্গনা ওার ওরটয ভত‛, মায 

থি র টফমিস্ত। এযয মঔন এটি ওাঙ্গরা  টফমিস্ত ঙ্গয় ঙ্গে, তঔন এটি প্রদি দুঙ্গিা ফযাটধয টধনস্ত ঙ্গয় ঙ্গে মা 

এঙ্গও ধ্বংঙ্গয টদঙ্গও হঠঙ্গর হদয় –  

 (ও) বাঙ্গরা  ভন্দ ম্পঙ্গওি এয এভন হকারভার ফস্থা য় হম, এটি বাঙ্গরািা চাঙ্গন না অয ভন্দিা প্রতযাঔযান 

ওঙ্গয না। এটি ম্ভফ হম এয ফযাটধ ফযটিঙ্গও বাঙ্গরাঙ্গও ভন্দ অয ভন্দঙ্গও বাঙ্গরা টঙ্গঙ্গফ, ুন্নাঙ্গও টফদাঅত অয 

টফদঅতঙ্গও ুন্না টঙ্গঙ্গফ এফং তযঙ্গও টভথযা অয টভথযাঙ্গও তয টঙ্গঙ্গফ টফশ্বা ওযাঙ্গনায ভাধযঙ্গভ প্রতাটযত ওযঙ্গফ। 

 (ঔ) টফঘায ভীভাংা ঘায়ায ভয় এটি যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) মা ওাঙ্গয এঙ্গঙ্গঙন 

হটিঙ্গও প্রাধানয হদয়ায টযফঙ্গতি তায ীন ওাভনাঙ্গও গ্রাটধওায টদঙ্গফ  হটিয প্রটত টনঙ্গচঙ্গও ভিণ ওযঙ্গফ অয 

হগুঙ্গরা নুযণ ওযঙ্গফ।   

(২) াদা ন্তয ইভাঙ্গনয অঙ্গরায় টস্থযবাঙ্গফ জ্বরন্ত অয এটি প্রওতৃআ অঙ্গরাটওত য়। মঔন এয প্রটত হওান টপতনা 

ঈটস্থত য় তঔন এটি তা প্রতযাঔযান ওঙ্গয অয এটিঙ্গও তাটেঙ্গয় হদয়, তাআ এয অঙ্গরা, াদা দাক অয টি ফৃটদ্ধ ায়। 

ন্তঙ্গযয প্রটত ঈস্থাটত টপতনাগুঙ্গরা এয ফযাটধয ওাযন। হগুঙ্গরা র চাকটতও ওাভনা অয ঙ্গন্দঙ্গয টপতনা, 

ঈঙ্গিযীনবাঙ্গফ খুযাটপযা ওযা অয থভ্রিিায টপতনা, া  টফদঅঙ্গতয টপতনা এফং চুরুভ অয ঞানতায টপতনা। 

প্রথভ প্রওায টপতনা (চাকটতও ওাভনা) টযঘাটরত ওঙ্গয ওাভনা  ঈঙ্গিঙ্গযয টফওৃটতয টদঙ্গও, এফং টদ্বতীয় প্রওায টপতনা 

(ঙ্গন্দ) টযঘাটরত ওঙ্গয ঞানান  ইভাঙ্গনয টফওটৃতয টদঙ্গও। 

াাফীযা ন্তযঙ্গও ঘাযটি হেণীঙ্গত বাক ওঙ্গযঙ্গঙন, হমভনিা টনবিযঙ্গমাকযরূঙ্গ ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ হুমাআপা টফন অর- আয়াভান 

(যাঃ) হথঙ্গও –  ‚ঘায প্রওাঙ্গযয ন্তয যঙ্গয়ঙ্গঙ –  (১) এভন ন্তয মা হওফরভাত্র অঙ্গরাটওত য় এওটি ঈিীপ্ত 

অঙ্গরাওদানী দ্বাযা, এটি র এওচন ভুটভঙ্গনয ন্তয1 (২) এভন ন্তয মা অফৃত ফস্থায় যঙ্গয়ঙ্গঙ, এটি র ওাটপঙ্গযয 

ন্তয1 (৩) এভন ন্তয মা টফমিস্ত ঙ্গয় টকঙ্গয়ঙ্গঙ, এটি র ভুনাটপঙ্গওয ন্তয, হ হওফর প্রতযাঔযান ওযঙ্গতআ চানঙ্গতা 

অয হ হওফর ন্ য়ায চনযআ হদঔঙ্গতা1 (৪) এভন ন্তয হমটিয দুঙ্গিা তােনাআ যঙ্গয়ঙ্গঙ, এওটি তােনা এঙ্গও 

ইভাঙ্গনয টদঙ্গও অফান ওঙ্গয অয য তােনা অফান ওঙ্গয টনপাঙ্গওয টদঙ্গও, এযয এটি এয গ্রফতিী তােনায 

ধীনস্ত ঙ্গয় ঙ্গে।‛ 
৬২

 

‚এভন ন্তয মা হওফরভাত্র …‛ –  এয থি র, এটি এভন এও ন্তয হমটি অল্লা  তায যূর (াল্লাল্লাহু অ’রাআট 

য়া াল্লাভ) ঙাো ওর টওঙু হথঙ্গও টনঙ্গচঙ্গও টফটচ্ছন্ন ওঙ্গয। এ ওাযঙ্গন এটি তয ঙাো ফ টওঙু হথঙ্গও টনঙ্গচঙ্গও টফটচ্ছন্ন 

 ুযটক্ষত ওঙ্গয যাঙ্গঔ। 

‚অঙ্গরাটওত য় এওটি ঈিীপ্ত অঙ্গরাওদানী দ্বাযা‛ –  এটি টদঙ্গয় প্রওতৃ ইভানঙ্গও টনঙ্গদি ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ। ‚হওফরভাত্র‛ –  

দ্বাযা ফুছাঙ্গনা ঙ্গয়ঙ্গঙ হম এটি টভথযা ঙ্গন্দ অয টফভ্রান্ত চাকটতও ওাভনা হথঙ্গও ুযটক্ষত। ‚এওটি ঈিীপ্ত অঙ্গরাওদানী‛ 

–  দ্বাযা ফুছাঙ্গনা ঙ্গয়ঙ্গঙ হম ন্তযটি ঞানান  ইভাঙ্গনয অঙ্গরা টদঙ্গয় টস্থযবাঙ্গফ প্রজ্জটরত  অঙ্গরাটওত ঙ্গয়ঙ্গঙ।  

‚অফৃত ন্তয‛ –  দ্বাযা ওাটপঙ্গযয ন্তযঙ্গও টনঙ্গদি ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ। ওাযন এটি এওটি অফযণ দ্বাযা অফৃত  অচ্ছাটদত, 

তাআ ঞানান  ইভাঙ্গনয অঙ্গরা এঙ্গত হৌঁঙাঙ্গত াঙ্গয না। অল্লা আহুদীঙ্গদয ম্পঙ্গওি ফঙ্গরন, 



 

 

 

لَبٌُٛا لٍُُٛثَُٕب  ٌٍْف  َٚ ُغ  

‚এফং তাযা ফঙ্গরঃ অভাঙ্গদয ন্তয অফৃত …।‛ (ূযা ফাওাযা, ২ : ৮৮) 

 

তয প্রতযাঔযান ওযা অয তা গ্রণ ওযায ফযাাঙ্গয টত ংওাঙ্গযয ওাযঙ্গন অল্লা াটস্তস্বরূ তাঙ্গদয ন্তযঙ্গও এআ 

অফযণ টদঙ্গয় অফৃত ওঙ্গয যাঙ্গঔন। ুতযাং, এটি র ন্তঙ্গযয ঈয এওটি অফযণ, ওাঙ্গনয চনয ীরঙ্গভায এফং হঘাঙ্গঔয 

চনয ন্ত্ব। এটি র হঘাঙ্গঔয ঈয থাওা এও দৃয দিা, হমটি ম্পঙ্গওি অল্লা ফঙ্গরন, 

 

َْ ثِب٢ِْخَشِح  ُٕٛ ِِ َٓ ََل ٠ُْئ َٓ اٌَِّز٠ ث١َْ َٚ ٍَْٕب ث١َََْٕه  َْ َجَؼ ٌْمُْشآ اَِرا لََشْأَد ا ْغزًُٛسا َٚ َِّ ِدَجبثًب 

 ٗ٘ ُْ ِٙ ٰٝ لٍُُٛثِ ٍَْٕب َػٍَ َجَؼ َٚ ُُٖٙٛ أَِوَّٕخً ﴾  فِٟ  أَْ ٠َْفمَ َٚ ُْ ِٙ ْلًشا  آَرأِ َٚ  

‚এফং তুটভ মঔন ওুযঅন াঠ ওঙ্গযা তঔন হতাভায অয মাযা যওাঙ্গর টফশ্বা ওঙ্গয না তাঙ্গদয ভঙ্গধয এও দৃয দিা 

হযঙ্গঔ হদআ। অটভ তাঙ্গদয ন্তঙ্গযয ঈয অফযণ টদঙ্গয়টঙ হমন তাযা ঈরটব্ধ ওযঙ্গত না াঙ্গয এফং তাঙ্গদয ওাঙ্গন 

(টদঙ্গয়টঙ) ফটধযতা।‛ (ূযা অর- আযা, ১৭ : ৪৫- ৪৬) 

 

এআ ধযঙ্গণয ন্তয টফটি হরাওঙ্গদয মঔন তাঙ্গদয তাীদঙ্গও টফশুদ্ধ ওযায  আটিফা (নুযণ) ওযায ঈঙ্গদ হদয়া 

য়, তঔন তাযা ঔুফ দ্রুত হদৌঙ্গে ারায়! 

‚টফমিস্ত ন্তয‛ –  এটি টদঙ্গয় ভুনাটপওঙ্গদয ন্তযঙ্গও টনঙ্গদি ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ, হমভনিা ভটভাটিত অল্লা ফঙ্গরন, 

 

ا َٚ  ِٓ َٓ فِئَز١َْ َٕبفِم١ِ ُّ ٌْ ُْ فِٟ ا ب ٌَُى َّ ب َوَغجُٛا   فَ َّ ُُٙ ثِ ُٗ أَْسَوَغ ٌٍَـّ  

‚এ টও ঙ্গরা হতাভাঙ্গদয! হতাভযা ভুনাটপওঙ্গদয ফযাাঙ্গয দুআ দর ঙ্গয় হকঙ্গর ? (টফঙ্গল ওঙ্গয) মঔন স্বয়ং অল্লাআ তাঙ্গদয 

ওতৃওঙ্গভিয চনয তাঙ্গদয ঈয টবা নাটমর ওঙ্গযঙ্গঙন।‛ (ূযা টনা, ৪ : ৮৮) 

 

থিাৎ, তাঙ্গদয প্রতাযণাূণি ওাঙ্গচয ওাযঙ্গন অল্লা তাঙ্গদযঙ্গও ুনযায় ধঃটতত ওঙ্গয টদঙ্গয়ঙ্গঙন অয হম টভথযায় তাযা 

বযস্ত টঙর হটিয টদঙ্গও তাঙ্গদযঙ্গও টপটযঙ্গয় টদঙ্গয়ঙ্গঙন। 



 

 

এটিআ র ফঙ্গঘঙ্গয় ভন্দ  চখনয ন্তয, ওাযন এটি টভথযাঙ্গও তয ফঙ্গর টফশ্বা ওঙ্গয এফং মাযা এয নুযণ ওঙ্গয 

তাঙ্গদয প্রটত বাঙ্গরাফাা  ফযতা প্রদিন ওঙ্গয। এআ ন্তয তযঙ্গও টভথযা ফঙ্গর টফশ্বা ওঙ্গয এফং মাযা এয নুযণ 

ওঙ্গয তাঙ্গদয প্রটত ত্রুতা প্রদিন ওঙ্গয। (এভন ন্তয হথঙ্গও) অল্লা’য টনওি অেয় ঘাআ। 

‚এভন ন্তয হমটিয দুঙ্গিা তােনা যঙ্গয়ঙ্গঙ‛ –  এটি টদঙ্গয় টনঙ্গদি ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ হআ ন্তযঙ্গও, হমটিঙ্গত ইভান দৃঢ়বাঙ্গফ 

হপ্রাটথত য় টন, ওাযন এটি টনঙ্গচঙ্গও হওফরভাত্র হআ ঙ্গতযয প্রটত নুকত ওঙ্গযটন -  হম তযঙ্গও অল্লা তায যূর 

(াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয াঙ্গথ হপ্রযণ ওঙ্গযটঙঙ্গরন। এয টযফঙ্গতি এআ ন্তঙ্গয যঙ্গয়ঙ্গঙ টওঙ ুইভান অয টওঙু 

এয টফযীত –  ওঔঙ্গনা এটি ইভাঙ্গনয হঘঙ্গয় ওপুটযয টধওতয টনওঙ্গি থাঙ্গও, অয নযানয ভয় এটি ওপুটযয হঘঙ্গয় 

ইভাঙ্গনয টধওতয টনওঙ্গি থাঙ্গও। হওান ভঙ্গয় এআ ন্তয হটিয নুযণআ ওঙ্গয, হমটি তায ঈয হ ভঙ্গয় ফঙ্গঘঙ্গয় 

হফী প্রবাফারী থাঙ্গও। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

িীওা 

 

(১) হমভনটি ফঙ্গরঙ্গঙন আফনুর ওাটয়যভ। 

(২) আফনুর ওাটয়যঙ্গভয টওতাফ -  াটদয়ুযর অযয়া আরা টফরাটদর- অপযা, ৃিা ৪৫। 

(৩) আফন ভা’ঈদ (যাঃ) হথঙ্গও ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ হম যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফঙ্গরঙ্গঙন, ‚হম ফযটি 

ওযুঅঙ্গনয এওটি ব্দ টতরায়াত ওযঙ্গফ হ এওটি য়াফ াঙ্গফ, মা দগুণ ফৃটদ্ধ ওযা ঙ্গফ। অটভ ফরটঙ না হম 

‘অটরপ রাভ ভীভ’ এওিা ব্দ, ফযং ‘অটরপ’ এওিা ব্দ, ‘রাভ’ এওিা ব্দ, ‘ভীভ’ এওিা ব্দ।‛ 

(টযয়াদু টরটন –২/৬২, ১০৬ নং াটদ1 টভওাত অর ভাাটফ - ১/৪৫২1 টতযটভটম –  ২৯১২ এফং দাটযটভ। এটি 

াট াটদ। অয হদঔুনঃ অ াটা –  ৬৬০1 আফনুর ওাটয়যঙ্গভয মাদ অর- ভা’অদ এয ঈয শু’অআফ অর-

অযনা’ঈত ওতৃও িীওা –  ১/৩৩৯) [নুফাদঙ্গওয িীওা] 

(৪) ফুঔাটয - ৬/৫০১, াটদ নং ৫৪৫ 

(৫) টযয়াদু টরটন টওতাঙ্গফয ‚ওযুঅন টতরায়াঙ্গতয পটচরত‛ ধযায়টি হদঔুন।  

এওটি াটদ অফু ঈভাভা (যাঃ) হথঙ্গও ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ হম, টতটন যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) হও ফরঙ্গত 

শুঙ্গনঙ্গঙন, ‚হতাভযা ওযুঅন াঠ ওঙ্গযা, ওাযন টওয়াভঙ্গতয টদন হ তায াঠওাযীয চনয াপায়াতওাযী টঙ্গঙ্গফ অঙ্গফ। 

হতাভযা দুঙ্গিা ঈজ্জ্বর ূযা থিাৎ ূযা ফাওাযা অয ূযা অঙ্গর আভযান ঙ্গো, টওয়াভঙ্গতয টদন এ ূযা দুঙ্গিা এভনবাঙ্গফ 

অঙ্গফ হমন তা দুঔণ্ড হভখ ফা দুঙ্গিা ঙায়াদানওাযী ফা দুআ ছাঁও ঈেন্ত াটঔ মা তায াঠওাযীয ক্ষ ঙ্গয় ওথা ফরঙ্গফ। 

অয হতাভযা ূযা ফাওাযা াঠ ওঙ্গযা। এ ূযাটিঙ্গও গ্রণ ওযা ফযওঙ্গতয ওাচ অয টযতযাক ওযা টযতাঙ্গয ওাচ। এফং 

ফাটতঙ্গরয নুাযীযা এয হভাওাটফরা ওযঙ্গত াঙ্গয না।‛  

অঙ্গযওটি াটদ নায়া আফঙ্গন াভ’অন (যাঃ) হথঙ্গও ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ, টতটন ফঙ্গরনঃ অটভ যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু 

অ’রাআট য়া াল্লাভ) হও ফরঙ্গত শুঙ্গনটঙ টওয়াভঙ্গতয টদন ওুযঅন এফং ওুযঅন নুমায়ী মাযা অভর ওযঙ্গতা 

তাঙ্গদযঙ্গও অনা ঙ্গফ। ূযা ফাওাযা অয ূযা অঙ্গর আভযান গ্রবাঙ্গক থাওঙ্গফ। যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া 

াল্লাভ) ূযা দুঙ্গিা ম্পঙ্গওি টতনটি ঈদাাযন টদঙ্গয়টঙঙ্গরন মা অটভ ওঔঙ্গনা বুটরটন। টতটন (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া 

াল্লাভ) ফঙ্গরটঙঙ্গরন, ‚এআ দুঙ্গিা ূযা দুআ ঔণ্ড ঙায়াদানওাযী হভঙ্গখয অওাঙ্গয ফা দুঙ্গিা ওাঙ্গরা ঘাদঙ্গযয ভত ঙায়াদানওাযী 

টঙ্গঙ্গফ অঙ্গফ মায ভধযঔাঙ্গন থাঙ্গও অঙ্গরায ছরওাটন থফা াটযফদ্ধ দুআ ছাঁও াটঔয অওাঙ্গয অঙ্গফ এফং 

াঠওাযীঙ্গদয ক্ষ টনঙ্গয় মুটি টদঙ্গত থাওঙ্গফ।‛ (ভুটরভ –  ২/৩৮৫- ৩৮৬, ১৭৫৭,১৭৫৯) [নুফাদঙ্গওয িীওা] 

(৬) ফুঔাটয –  াটদ নং ৯৪৭৪1 ভুটরভ –  াটদ নং ৭৫৮ 

(৭) নাাই, টতযটভটম –  ১/১২৮, টতটন ফঙ্গরঙ্গঙন াটদটি াান াট 

(৮) আফঙ্গন তায়টভয়যা ম্পঙ্গওি এআ হরঔও টযটঘটত ংটি সতটয ওযঙ্গত ভূরত এআ ঈৎগুঙ্গরা ফযফায ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙঃ 



 

 

মুকস্রো ংোযও আভাভ আফঙ্গন তাআটভয়যা1 ংগ্রাভী াধওঙ্গদয আটতা (২য় ঔন্ড)1 Expounds on Islam; The lofty 

virtues of Ibn Taymiyyah; The essential pearls & gems of Ibn Taymiyyah 

(৯) াটদটি আফঙ্গন ভামা, টতযটভটম  ভুনাঙ্গদ অভাঙ্গদ ফটণিত অঙ্গঙ। 

(১০) াটদটি অফু দাঈঙ্গদ (টওতাফুর ভারাটভ)  ভুতাদযাঙ্গও াটওভ (৪/৩৯৬) এ ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ। আভাভ ুয়ুযটত 

ফঙ্গরন, াটদঙ্গয অটরভযা এঙ্গত এওভত হম াটদটি াট। 

(১১) আফনুর ওাটয়যঙ্গভয আকাা অর রাপান ১/৭- ১০1 আফঙ্গন তাআটভয়যা’য ভাচভু’ পাতয়া ১০/৯১- ১৪৯ 

(১২) আফঙ্গন অ- া’টদ’য টওতাফ তাটযও অর- ঈুর আরা অর- ‘আরভ অর- ভা’ভুর টফ ভা’টযপা অর- ওাা’আদ 

য়া অদ- দায়াটফত য়ার- ঈুর (ৃিা ২০৪) 

(১৩) এআ রাআনিুওু নুফাদও (আংটর- ফাংরা) ওতৃও হমাক ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ ভুনাটপওঙ্গদয ফযাটধ ম্পটওিত অয়াত হথঙ্গও 

টঘটওৎা ম্পটওিত অয়াতগুঙ্গরায ভঙ্গধয াথিওযওীওযঙ্গণয ঈঙ্গিঙ্গয। 

(১৪) ূণি াটদটি চাটফয টফন ‘অফদুল্লা হথঙ্গও ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ হম টতটন ফঙ্গরনঃ অভযা এওটি পঙ্গয হকরাভ অয 

অভাঙ্গদয ভঙ্গধয এওচন ফযটি তায ভাথায় াথঙ্গযয অখাঙ্গতয ওাযঙ্গন অত র। এযয তায স্বরঙ্গদাল র। টতটন তায 

াথীঙ্গদয টচঙ্গঞান ওযঙ্গরন, ‚অভায চনয টও তায়াম্মুভ ওযায নুভটত অঙ্গঙ ?‛ তাযা ফরঙ্গরন, ‚অটন হমঙ্গতু 

(টফত্রতায চনয) াটন ফযফাঙ্গয ক্ষভ, তাআ অভযা অনায ফযাাঙ্গয হওান নুঙ্গভাদন হদটঔ না।‛ ুতযাং টতটন হকার 

ওযঙ্গরন অয এয পঙ্গর আটন্তওার ওযঙ্গরন। অভযা যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) এয ওাঙ্গঙ মঔন টপঙ্গয 

হকরাভ তঔন টতটন এআ খিনা চানঙ্গত হঙ্গয ফরঙ্গরন, ‚যা তাঙ্গও হভঙ্গয হপরঙ্গরা, অল্লা তাঙ্গদযঙ্গও হভঙ্গয হপরুন! 

মটদ তাযা না চাঙ্গন তঙ্গফ টও তাযা টচঙ্গঞান ওযঙ্গফ না ? টনশ্চয়আ ঞানতায টঘটওৎা র টচঙ্গঞান ওযা। তায চনয তায়াম্মুভ 

ওযাআ মঙ্গথি টঙর, অয ক্ষঙ্গতয ঈয এওিু াটন টঙটিঙ্গয় টদঙ্গর ফা ক্ষতস্থাঙ্গন ফযাঙ্গন্ডচ হফঁঙ্গধ এয ঈয ভাঙ্গ অয তায 

ফটি যীয টযোয ওযঙ্গরআ ঙ্গতা।‛   

াটদটি ুনাঙ্গন অফু দাঈদ (১/৮৯, াটদ ৩৩৬) এফং অদ- দারুওতুটনঙ্গত ফটণিত অঙ্গঙ। মটদ াটদটিয নদ 

চয়ীপ, টওন্তু এটি ুনাঙ্গন আফন ভাচাঙ্গত আফন অব্বা হথঙ্গও ফটণিত াটদঙ্গয ভথিন ায়, মা এআ াটদঙ্গও াান 

মিাঙ্গয় ঈন্নীত ওঙ্গয, ফয াটদঙ্গয হল ং মা ‚ক্ষঙ্গতয ঈয এওিু াটন টঙটিঙ্গয় টদঙ্গর‛ হথঙ্গও শুরু ঙ্গয়ঙ্গঙ –  হটি 

চয়ীপ টঙ্গঙ্গফআ অঙ্গঙ। হদঔুনঃ তাভাভ অর- টভন্না (ৃিা ১৩১), াট ুনান অফু দাঈদ (াটদ ৩৬৪), াট আফঙ্গন 

ভাচা (াটদ ১২৬), আফন াচয এয তারটঔ অর- াটফয (১/২৬০, নং ২০১),  অর-  অটচভাফাটদ এয ‘অন 

অর- ভা’ফুদ (১/৫৩৪, আফনুর ওাটয়যঙ্গভয িীওা) [নুফাদঙ্গওয হনাি] 

(১৫) হমভনটি ফঙ্গরঙ্গঙন আফঙ্গন অব্বা (যাঃ), মা আফনুর ওাটয়যভ অর- চাাফ অর- ওাটপ হত ঈঙ্গল্লঔ ওঙ্গযঙ্গঙন। 

(১৬) াট ফুঔাটয –  ৮/২৭৮, াটদ ৪১৬ 

(১৭) াট ফুঔাটয –  ১/২৫৪, াটদ ৪২৪ এফং ২/১৫৬, াটদ ২৮০ 



 

 

(১৮) এটি এওটি ুদীখি দুয়া’য ং, মা ফণিনা ওঙ্গযঙ্গঙন অভাদ- ৩৭১২, অফু আয়া’রা- ১/১৫৬, অত- তাফাযাটন’য 

অর- ওাফাআয- ৩/৭৪/১ এফং অয ঙ্গনঙ্গও। এটি াট াটদ। হদঔুন অ- াটা এয ১৯৯ নাম্বায াটদ। 

অভাঙ্গদ াটদটিয ফণিনাটিঙ্গত এওটরে ফযফায ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ, ফহুটরে নয়। [নুফাদঙ্গওয িীওা] 

(১৯) াট ফুঔাটয –  ১/৩২, াটদ ৩৩1 াট ভুটরভ –  ১/৪০, াটদ ১১১ 

(২০) ভা’রুয হথঙ্গও ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ হম টতটন ফঙ্গরনঃ অটভ এওফায যাফাফা নাভও স্থাঙ্গন অফু মাঙ্গযয াঙ্গথ াক্ষাৎ 

ওযরাভ। তঔন তায যঙ্গন টঙর এও হচাো ওাে (রুটে  ঘাদয) অয তায ঘাওঙ্গযয যঙ্গন টঙর টঠও এওআ ধযঙ্গনয 

এও হচাো ওাে। অটভ তাঙ্গও এয (ভতায) ওাযন টচঙ্গঞান ওযরাভ। টতটন ফরঙ্গরন, ‚এওফায অটভ এও ফযটিঙ্গও 

কাটর টদঙ্গয়টঙরাভ অয অটভ তাঙ্গও তায ভা ম্পঙ্গওি রজ্জা টদঙ্গয়টঙরাভ। তঔন যুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া 

াল্লাভ) অভাঙ্গও ফরঙ্গরন, ‘অফু মায, তুটভ তাঙ্গও তায ভা ম্পঙ্গওি রজ্জা টদঙ্গয়ঙ্গঙা ? তুটভ এভন ফযটি মায ভঙ্গধয এঔঙ্গনা 

চাটরী মুঙ্গকয স্ববাফ যঙ্গয়ঙ্গঙ। হচঙ্গন হযঙ্গঔা, হতাভাঙ্গদয দাঙ্গযা হতাভাঙ্গদযআ বাআ। অল্লা তাঙ্গদযঙ্গও হতাভাঙ্গদয ধীনস্থ 

ওঙ্গয টদঙ্গয়ঙ্গঙন। তাআ মায বাআ তায ধীঙ্গন থাওঙ্গফ, তাঙ্গও হমন হ টনঙ্গচ মা ঔায় তাঙ্গও তা- আ ঔায়ায় অয টনঙ্গচ মা 

ঙ্গয তাঙ্গও তা- আ যায়। তাঙ্গদয ঈয এভন ওাচ ঘাটঙ্গয় টদ না মা তাঙ্গদয চনয ঔুফ হফী ওিওয। মটদ এভন 

ওিওয ওাচ ওযঙ্গত ঘা, তাঙ্গর হতাভযা তাঙ্গদয হ ওাঙ্গচ াাময ওযঙ্গফ।’ ‛ (াট ফুঔাটয –  ১/২৯, াটদ ২৯) 

[নুফাদঙ্গওয িীওা] 

(২১) াট ভুটরভ –  ২/৪৪৪, াটদ ২০৩৩ 

(২২) াট ফুঔাটয –  ৯/৩১৪, াটদ ৪২২1 াট ভুটরভ –  ৪/১৪০২, াটদ ৬৪৪৮, অভাদ –  ২/৪৫০ 

(২৩) আফন তাআটভয়যা’য আওটতদা টযাতুর ভুস্তাটওভ 

(২৪) অর- ফুঔাটয  ভুটরভ ওতৃও ফটণিত 

(২৫) াট ফুঔাটয –  ৮/৮৯, াটদ ১৩৯1 াট ভুটরভ –  ১/২৭, াটদ ৫৭ 

(২৬) টতযটভটম ওতৃও ফটণিত, এঙাো এটি অর- ফাকাট তায ায অ- ুন্না ১২/৩৬৬ হত ফণিনা ওঙ্গযঙ্গঙন, াটওভ 

এঙ্গও াট এফং অর- ‘আযাটও এঙ্গও াান ফঙ্গরঙ্গঙন। 

(২৭) াট ফুঔাটয –  ৮/২১৭1 াট ভুটরভ –  ৪/১৪২২, াটদ ৬৫৪৯1 ুনান অফু দাঈদ –  ৩/১৪০২, াটদ 

৫০৩১ 

(২৮) টতযটভটম –  ৩৪০১1 াটদটি াট, হদঔুনঃ াআঔ ‘অরী াাঙ্গনয ভুামমাফ ‘অভার অর- আয়াভ য়া রাআরা 

ৃিা ৩৩ [নুফাদঙ্গওয িীওা] 

(২৯) াট ভুটরভ –  ৪/১৪২২, াটদ ৬৫৫০ 

(৩০) াট ফুঔাটয –  ৮/২১৭, াটদ ৩২৪1 াট ভুটরভ –  ৪/১৪২২, াটদ ৬৫৪৯ 

(৩১) গুতফাঃ এয থি র টংা, এটি দ্বাযা টনঙ্গদি ওঙ্গয টংা’য নুঙ্গভাটদত রূঙ্গও। এটি টংায এভন এওটি রূ, 

হমঔাঙ্গন টংুও ফযটি হম ফযটিয ফযাাঙ্গয টংা ওযা য়, হআ ফযটিয ওাঙ্গঙ থাওা এওআ নুগ্র ওাভনা ওঙ্গয হআ 



 

 

ফযটি হথঙ্গও নুগ্রগুঙ্গরা াযঙ্গণয ওাভনা যাঔা ঙাোআ। গুতফা র াাঙ্গদয টফযীত, াাদ র টংায টনন্দনীয় 

রূ হমঔাঙ্গন টংুও ফযটি হম ফযটি ফযাাঙ্গয টংা ওঙ্গয তায হথঙ্গও নুগ্র াযণ ওাভনা ওঙ্গয। 

(৩২) াট ফুঔাটয –  ১/৬২, াটদ ৭৩1 াট ভুটরভ –  ২/৩৮৯, াটদ ১৭৭৯ 

(৩৩) াট ফুঔাটয –  ৬/৫০০, াটদ ৫৪৩1 াট ভুটরভ –  ২/৩৮৮, াটদ ১৭৭৭ 

(৩৪) াট ফুঔাটয –  ৬/৫০১, াটদ ৫৪৪ 

(৩৫) ফুঔাটয  ভুটরঙ্গভ াটদটি ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ 

(৩৬) াট ফুঔাটয  াট ভুটরঙ্গভ এয ফণিনা যঙ্গয়ঙ্গঙ। 

(৩৭) হমভনটি ফণিনা ওঙ্গযঙ্গঙন অর- ফুঔাটয, ভুটরভ অয অভাদ। 

(৩৮) থফা মাঙ্গদয আরভ যঙ্গয়ঙ্গঙ, এ ওাযঙ্গনআ াটদঙ্গয অটরভযা হআ ফ অটরভঙ্গদয ফণিনা গ্রণ ওঙ্গযন না মাযা 

তাঙ্গদয ভাভটয়ও অটরভ ওতৃও ভাঙ্গরাটঘত।  

(৩৯) এআ ফণিনাটি চয়ীপ মা াান অর- ফাটয হথঙ্গও ভুযার ফণিনায় অফু অ- াআঔ অয তাফাযাটন ফণিনা 

ওঙ্গযঙ্গঙন। 

(৪০) ভুনাঙ্গদ অভাদ (১৪১২, ১৪৩০) এফং টতযটভটম (২৫১২) হত এটি ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ। এয আনাঙ্গদ টযটঘত যাটফ 

যঙ্গয়ঙ্গঙ, টওন্তু াটদঙ্গয াক্ষী অঙ্গঙ, এটি অফু অদ- দাযদা অয অফ-ু হুযাআযা ফণিনা ওঙ্গযঙ্গঙন মা াটদটিঙ্গও হচাযদায 

ওঙ্গযঙ্গঙ। ভাচভা’ অম- মাাআদ (১০/৮) এ হরঔও এআ াটদটি অর- ফাজ্জাঙ্গযয াঙ্গথ ম্পওিমুি ওঙ্গযঙ্গঙন। অর-

ভুনটমটয ফঙ্গরঙ্গঙন হম এয আনাদ বাঙ্গরা। 

(৪১) টতযটভটম, তাফাযাটন, ভুতাদযাও াটওভ1 -  তাযা ফঙ্গরঙ্গঙন হম াটদটি ট 

(৪২) াটদটি আভাভ অভাদ, াটওভ এফং নযানযযা ফণিনা ওঙ্গযঙ্গঙন। াটদটি ট। হদঔুনঃ াট অর- চাটভ’ 

(৭১০৪) এফং অত- তাাট’য ায ভুটওর অর- অাঙ্গযয ঈয শু’অআফ অর- অযনা’ঈঙ্গতয িীওা।  

(৪৩) াট ফুঔাটয –  ৮/৫৮, াটদ ৯১1 াট ভুটরভ –  ৪/১৩৬০, াটদ ৬২০৫, ৬২১০ 

(৪৪) াট ফুঔাটয –  ১/১৯, াটদ ১২1 াট ভুটরভ –  ১/৩১, াটদ ৭২,৭৩ 

(৪৫) াট ফুঔাটয –  ৮/২৬, াটদ ৪০1 াট ভুটরভ –  ৪/১৩৬৮, াটদ ৬২৫৮ 

(৪৬) াট ফুঔাটয –  ৮/৩৪, াটদ ৫৫1 াট ভুটরভ –  ৪/১৩৬৮, াটদ ৬২৫৭ 

(৪৭) এঔাঙ্গন আফঙ্গন তাআটভয়যা’য এওটি বুর ঙ্গয়ঙ্গঙ, এআ ূণি াটদটি ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ আফঙ্গন ভাচাঙ্গত (৪২১০), অফু 

দাঈঙ্গদ ফণিনাটিয হওফর প্রথভ ফাওযটি যঙ্গয়ঙ্গঙ অয এআ াটদটিয আনাঙ্গদ টযটঘত যাটফ যঙ্গয়ঙ্গঙ। 

(৪৮) এটি আফঙ্গন তাআটভয়যা’য অয এওটি বুর, াটদটি ফুঔাটয  ভুটরঙ্গভ ফটণিত য়টন, ফযং এটি অফু দাঈদ 

(২/৪৪৫, াটদ ১৬৯৪) অয ভুতাদযাও াটওঙ্গভ (১/১১) ফটণিত ঙ্গয়ঙ্গঙ, এয আনাদ াট। 



 

 

(৪৯) ংযটক্ষত ঈৎ হথঙ্গও অটভ মতদূয চাটন, আটন টঙঙ্গরন া’দ আফন অটফ য়াক্কা। 

(৫০) নুরূ এওটি াটদ অর- ফায়াওী ফণিনা ওঙ্গযঙ্গঙন এফং এটি এওটি ময়ীপ াটদ (পায়দ অর- ওাটদয) 

(৫১) য়াাফ আফঙ্গন ভুনাটব্ব এওচন ম্মাটনত তাফীই, টওন্তু তায হথঙ্গও ফটণিত এআ াটদ যাটয যুরলু্লা (াল্লাল্লাহু 

অ’ রাআট য়া াল্লাভ) হথঙ্গও (থিাৎ, যুরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ এফং এআ তাফীই’ য ফণিনায ভঙ্গধয 

হওান াাফী ওতৃও এয ফণিনা ায়া মায় টন) অয এটি টনবিযঙ্গমাকয নয়। 

(৫২) এটি এওটি ময়ীপ াটদ। এয টনবিযঙ্গমাকযতা ম্পঙ্গওি আফনুর ওাটয়যঙ্গভয অর- চাাফ অর- ওাটপ  যাদা 

অর- ভুটটব্বন টওতাঙ্গফ এফং অর- অরফানীয টটরা অম- ময়ীপ টওতাঙ্গফ অঙ্গরাঘনা যঙ্গয়ঙ্গঙ। 

(৫৩) অর- ফুঔাটয  ভুটরভ ওতৃও ফটণিত। 

(৫৪) আফনুর ওাটয়যঙ্গভয যাদা অর- ভুটটব্বন টওতাঙ্গফ এয ঈঙ্গল্লঔ অঙ্গঙ, এ ম্পঙ্গওি তায ঘভৎওায এও অঙ্গরাঘনা 

অঙ্গঙ। 

(৫৫) অল্লা হম ভয়গুঙ্গরাঙ্গত দুয়ায চফাফ হদন এগুঙ্গরা হ ভয়গুঙ্গরা, এগুঙ্গরা ম্পঙ্গওি টনবিযঙ্গমাকয াটদ যঙ্গয়ঙ্গঙ। 

(৫৬) অর- ফুঔাটয  ভুটরভ ওতৃও ফটণিত অফু ভুা অর- অ’অটয হথঙ্গও ফটণিত াটদঙ্গ যঙ্গয়ঙ্গঙ হম যুরুল্লা 

(াল্লাল্লাহু অ’রাআট য়া াল্লাভ) ফঙ্গরঙ্গঙন, ‚এ দুয়া র চান্নাঙ্গতয যত্ন বাণ্ডাযভূঙ্গয নযতভ।‛ 

(৫৭) ভুটরভ 

(৫৮) আফঙ্গন অব্বা (যাঃ) হথঙ্গও অভাদ  অত- টতযটভটম ওতৃও ফটণিত এওটি াান াটদঙ্গ এয ঈঙ্গল্লঔ যঙ্গয়ঙ্গঙ। 

(৫৯) আভাভ আফনুর ওাটয়যভ, দারুারাভ াফটরঙ্গওন্স1  ংগ্রাভী াধওঙ্গদয আটতা, (অফুর াান অরী নদবী)1  
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(৬০) এআ প্রফন্টি হনয়া ঙ্গয়ঙ্গঙ আফনুর ওাটয়যঙ্গভয আকাাতুর রাপান টপ ভাাআদ অ- াআতান (১/১১- ১৯) হথঙ্গও। 

(৬১) াট ভুটরভ (২৬৭) 

(৬২) অর- ইভান (ৃিা ১৭), অটফ াআফা এফং নযানযযা এটি ট নঙ্গদ ফণিনা ওঙ্গযঙ্গঙন। 
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